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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens
håndtering i konkret sag fra august 2017 (fund af fipronil i
Havnegade 36

æggepulver), herunder håndtering af kundehenvendelse. Ingen

5000 Odense C

anmærkninger.
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Kontrolleret virksomhedens tilbagetrækningsprocedurer, uden
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret revision af
1

HACCP-risikoanalyse. Følgende er konstateret: virksomhedens
egenkontrolprogram er ikke revideret siden 2010. Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en

1

bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden oplyser at

1

egenkontrollen er under revision og bliver færdig i
indeværende år.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret offentliggørelse

1

af kontrolrapporter på egen hjemmeside. Virksomheden
markedsfører sig ikke på egen hjemmeside. Ingen
anmærkninger.

1

Mærkning og information: Stikprøvevis kontrolleret for
sporbarhed et handelsled tilbage af blommepulver fra Polen og

1

helægspulver fra USA samt kontrolleret for sporbarhed et
handelsled frem for helægspulver. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens procedurer for krav til
leverandører, med hensyn til mærkning. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i
forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
Ingen anmærkninger.
Stikprøvevis kontrolleret dokumentation for veterinær
grænsekontrol ved EU’s ydre grænser ved import af
æggepulver fra USA.
Kontrolleret virksomhedens procedurer ved import og
samhandel, herunder virksomhedens kravspecifikation over for

X

leverandører (krav til produktets indhold/renhed, lovgivning,
fravær af restkoncentration af medicinske præparater, fravær
for ioniserende stråling samt krav til veterinær sundhed,
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sporbarhed, mikrobiologiske kriterier og emballage). Ingen anmærkninger.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret virksomhedens procedurer for tilsætningsstoffer, herunder hvordan
virksomheden sikrer at leverandører af æggepulver kun leverer produkter med 100 % æg. Ingen anmærkninger.
Vejledt konkret med løsningsforslag om formuleringer på kravspecifikationen til leverandører.
Emballage m.v.: Stikprøvevis kontrolleret virksomhedens overensstemmelseserklæringer for papemballage.
Ingen anmærkninger. Vejledt konkret med løsningsforslag omkring indhentning af opdaterede
overensstemmelseserklæring, eksempelvis vid den årlige revision af HACCP-systemet.
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