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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Tilbagetrækning.
Gennemgået virksomhedens procedurer for tilbagetrækning.
Kanalholmen 25

Ingen anmærkninger.

2650 Hvidovre

Forbrugerklager. Gennemgået virksomhedens procedurer for

30815424

stillingtagen til forbrugerklager. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Risikoanalyse. Virksomheden har
fremvist en yderst kortfattet risikoanalyse, hvor det fremgår at
1

varen ikke ses da det er en kontorvirksomhed så mærkning
kontrolleres af lager (delvist ejet virksomhed), at denne
kontrolleres for ingen anmærkninger, samt hvilken person der

1

varetager tilbagetrækninger. Virksomheden er vejledt om at

1

dette ikke kan udgøre en risikoanalyse, samt om at en
risikoanalyse skal udarbejdes for de aktiviteter virksomheden
har, evt på produkttyper, samt skal være specifik for den

1

pågældende virksomhed. Virksomheden oplyser at der

1

udelukkende sker salg fra en enkelt dansk leverandør, salg til
detailkunder samt distribution. Virksomheden er vejledt om at
lave risikoanalyse udfra dette samt eventulle andre
ansvarsområder i forhold til den anden viksomhed (lager) af
lignedende navn. Vurderet som bagatelagtig overtrædelse på
dette tilsyn, grundet de sparsomme aktiviteter, der dog skal
risikoanalyseres. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Registrering. Virksomheden er registreret
som kontorvirksomhed, men oplyser at der også er en bil til
distribution. Virksomheden er vejledt om at der så skal
oprettes en særskilt transportvirksomhed og at dette gøres på
blanketten på fvst.dk. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Økologi. Alle relevante
økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende

X

kalenderår (regnskab, krydskontrol, dokumentation, opdateret
økologirapport). Kontrolleret kendskab til leverandørs
leverandørerklæring (da denne er delvist ejet af
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virksomheden). Set faktura for indgående mængde af parmesan, udtaget denne til krydskontrol med leverandør
(der er kun den ene leverandør). Set at det fremgår af virksomhedens udgående dokumenter ved salg, at der er
tale om økologisk vare. Da varerne er med oprindelse uden for danmark, er det ikke virksomhedens kontrolkode
nummer som står på varerne, og virksomheden er derfor vejledt om at oplyse virksomhedens eget
kontrolkodenummer til kunder, fx på ledsagedokumenter (DK-ØKO-100) (jf. afsnit 6.3.8 i økologivejledningen).
Ingen anmærkninger.
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