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Fødevarerejseholdet har d.d. kontrolleret virksomheden.
Kontrollen er gennemført som opfølgning på tidligere kontrol.

V/ KAFFEIMPERIET - ØST A/S
Cypernsvej 5
2300 København S

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Der er d.d. fulgt op på

24230694

forbud mod markedsføring. Følgende er konstateret:
Virksomheden sender ikke fødevarer ud fra lageret pt.
Fødevarerejseholdet har d.d. accepteret, at virksomheden
4

sender fødevarer ud fra registreret eksternt lager i Roskilde.
Fødevarerejseholdet har desuden accepteret, at virksomheden
påbegynder at skifte potentielt inficerede kasser til nye, rene
kasser samt at de nye, rene kasser flyttes til et registreret
eksternt lager i Roskilde. Procedure mellem håndtering af
urene og rene kasser er gennemgået. Ingen øvrige
bemærkninger.
Fødevarerejseholdet har d.d. kontrolleret om virksomheden
har efterkommet påbud om tilbagetrækning af fødevarer fra
kunder. Følgende er d.d. konstateret: Virksomheden har ikke
underrettet kunderne kl. 13.50, da Fødevarerejseholdet
ankommer. Virksomheden er i gang, og oplyser at de har
arbejdet på det fra kl. 06.00 samme morgen. Virksomheden
oplyser, at de ikke har et effektivt system til tilbagetrækning og
derfor manuelt måtte finde relevante e-mails på deres kunder.
Virksomheden oplyser, at de har mail, som de sender faktura
til, men disse mailadresser ville ikke have været relevante, da
det var til kontorer og bogholdere, som ikke ser eller har
råderet over fødevarerne. Virksomheden valgte derfor at bruge
den ekstra tid på at finde de relevante og rigtige mailadresser,
således at tilbagetrækningen, efter deres vurdering, blev mest
effektiv indenfor kortest tid. Virksomheden oplyser desuden, at
de telefonisk havde kontaktet fem kunder den 13. april 2018,
da disse kunder kunne have åbent i weekenden.
Fødevarerejseholdet vurderer, at påbuddet blev efterkommet
under kontrollen. Ingen øvrige bemærkninger.
Kontrolleret virksomhedens procedure for underretning af
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kunder ved konstatering af markedsføring af fødevarer, som
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3 timer 30 min.
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skal tilbagetrækkes. Bøde på 20.000 kr. fremsendt. Følgende er konstateret: Virksomheden fik fredag den 13.
april 2018 et påbud om at underrette kunder, som har købt fødevarer indenfor den sidste måned (den 13. marts
2018 til den 23. april 2018) om tilbagetrækning. Underretningen skulle ske straks og dokumenteres over for
Fødevarestyrelsen senest den 16. april kl. 12.00. Dokumentationen skulle ske ved indsendelse af en kopi af
tilbagetrækningsmeddelelsen og kundelisten. Virksomheden var ikke i stand til hurtigt og effektivt at kontakte
samtlige relevante kunder indenfor fristen, da de ikke havde de relevante mailadresser eller et system til at
håndtere denne opgave. Virksomheden oplyser, at de fremadrettet vil fokusere på at indarbejde et
tilbagetrækningssystem. Virksomheden kan på forespørgsel ikke fremvise procedure for tilbagetrækning.
Der er oplyst om betaling for kontrollen. Der er udleveret blanket om kontrollen. Der er henvist til
klagevejledningen på bagsiden af denne rapport.
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