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Kontrolrapporten er ændret d. 1. juni 2018.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Ringager 4C

uden anmærkninger: skriftlige og mundtlige procedure for

2605 Brøndby

tilbagekaldelse. Mindre afvigelse mellem dansk og engelsk

10966442

version vurderet som bagatelagtig overtrædelse
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens egenkontrolprogram, ink.
1

procedure for kontrol af mærkning samt
virksomhedesbeskrivelse. Konkret vejledt om risikoanalyse.
Mærkning og information: Kontrolleret følgende produkter: 3

1

typer marinade for mærkning af allergene ingredienser. Ingen
anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.

1

Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for
virksomhedens aktiviteter.
Varestandarder: Virksomheden har ikke vare omfattet af

1

handelsnormer/varestandarter
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret fødevare(r): Allround
marinade , marinade til grønsager samt marinade med
hvidløgssmag indeholdende tilsætningsstoffer: Farve: E 150d.
og for allround marinade og marinade med hvidløg: også med
indhold af Paprikaekstrakt. Ingen anmærkninger. Virksomheden
oplyser at varen primært sælges til brug i privat husholdning af
den endelige forbruger.
De ovenfor nævnte marinader er forsynet med
brugsvejledning: for allrund marinade og marinade med
hvidløgssmag: passer til kød, kylling og fisk med
brugsvejledning om at ca. 600 g kød/kylling/fisk placeres i pose
med marinaden og marineres en time før stegning, for
marinade til grønsager: vejledning om at grønsager overhældes
med marinaden 30 minutter før stegning.

X

Konkret vejledt om at tilsætningsstoffer skal overholde kravene
i forordning 1333/2008, herunder at der ikke må ske carry over
til kød, fisk, kylling af farvestoffer jf. artikel 18, stk. 1. litra a, og
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1 time 18 min.
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bilag II, del A, stk. 2 punkt 8, og tabel 2, linje 20 og 22. i forordning 1333/2008, og konkret vejledt om
muligheder for at tydeliggøre at varen derfor ikke kan anvendes lovligt i fødevarevirksomheder jf. ovenstående
brugsvejledning.
Kemiske forureninger: Virksomheden formidler kun salg af vare købt i Eu
Emballage m.v.: Virksomheden formidler kun salg af vare købt i Eu
Medtaget 3 poser marinade til yderligere kontrol.
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