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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Tilbagetrækning.
Gennemgået virksomhedens procedurer for tilbagetrækning,
Lundtoftevej 266

herunder tidsperspektiv og informationer, og kontaktmetode til

2800 Kongens Lyngby

kunder. Ingen anmærkninger.

34089175

Virksomhedens egenkontrol: Risikoanalyse. Gennemgået
virksomhedens risikoanalyse. Virksomheden er et kontor, men
har nævnt nogle fysiske risici i risikoanalysen som er relevant
1

for producenten eller hvis virksomheden importerede fra 3.
lande, hvilket den ikke gør. Der er i øvrigt ikke udarbejdet nogle
tilhørende procedurer. Tilsvarende er nævnt tilsætningsstoffer

1

og allergener under kemiske risici, uden tilhørende procedurer

1

for virksomheden. Virksomheden er vejledt om at det er de
processtrin og de aktiviteter og fødevaretyper der forhandles,

1

som skal analyseres for risici. Og for hver risiko der identificeres

1

skal der udarbejdes tilhørende procedurer til at sikre at risikoen
holdes nede på et acceptabelt niveau. Vejledt om et eksempel:
hvis der købes kødprodukter med nitrit i udlandet og afsættes
på det danske marked, så er nitrit en kemisk risiko, fordi der er
særregler for nitrit i danmark, og derfor vil det være en risiko,
at produktet er købt lovligt produceret, men ikke nødvendigvis
overholde de særligt lave danske grænseværdier, og der ville
skulle indføres en procedurer for at den tilsatte mængde
oplyses af leverandør og denne kontrolleres for overholdelse af
de danske regler inden omsætning for hvert produkt. Til slut
skal det vurderes for hver risiko, om den skal styres som en
kritisk kontrolpunkt eller som en god arbejdsgang.
Virksomheden har fremvist en udgave fra marts 2015.
Virksomheden er vejledt om at revidere denne udgave, samt
detaljere hvilke produkt typer der handles med, da kød kan
være flere ting, og reglerne er forskellige, i forhold til om der er
tale om rent råt kød, tilberedt kød (råt kød med ingredienser)
eller spiseklar kødprodukter. Ingen anmærkninger.

X

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
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Mærkning og information: Mærkning. Virksomheden oplyser at det er få varer der forhandles til danske
virksomheder, resten sælges i andre lande. Virksomheden oplyser, at det sikres at den danske købervirksomhed
kan forstå det sprog der er på mærkningen. Vejledt virksomheden om, at i de tilfælde hvor varen ikke er mærket
på dansk, der skal der foreligge dokumentation på denne aftale. Ingen anmærkninger.
Sporbarhed. Gennemgået virksomhedens sporbarhedsprocedurer og fået fremvist på pc hvordan der er
sporbarhed til hver kunde og leverandør for hver handel. Set hvordan der er kan fremsøges de leverancer der
har været af et parti som står på et lagerhotel, samt hvad der lige nu ligger af den leverance på lagerhotellet.
Ingen anmærkninger.
Sporbarhed animalske varer. Virksomheden er vejledt om forordning 931/2011. Virksomheden har fremvist
dokumenter på en handel, hvor det fremgår hvilke virksomheder der er købt og solgt til og fra samt hvor varen
fysisk er leveret fra og til. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Gennemgået virksomhedens registrering samt importregistrering. Sidstnævnte er fra før
adresseskift men virksomheden kan fremvise dokumentation for skriftlig henvendelse om importregistrering til
den nye adresse. Fødevarekontrollen vil følge op på dette. Gennemgået med virksomheden at de har pligt til at
oplyse kunde om at denne er 1. modtager lager i danmark. Gennemgået virksomhedens mundtlige redegørelse
for import og samhandel, samt eksport. Virksomheden køber kun fra eu lande, men sælger også til lande
udenfor EU. Vejledt virksomheden om at melde denne aktivitet på ansøgningsskema på fødevaresyrelsens
hjemmeside. Ingen anmærkninger.
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