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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens

Foods A/S

tilbagetrækningsprocedurer, herunder straksadvisering af
Nordre Havnekaj 35

kunder og fødevarestyrelsen. Ingen anmærkninger.

5300 Kerteminde

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens

20040807

risikoanalyse for tilsætningsstoffer. Følgende er konstateret:
Virksomheden kan fremvise en risikoanalyse for virksomhedens
aktiviteter. Der er dog ikke angivet konkrete ricisi for
1

indkøb/import. Forholdet vurderes som en bagatelagtig
overtrædelse, da virksomheden har GAG/procedurer på
området. Ydet konkret vejledning om løsningsmuligheder for

1

fastsættelse af mikrobiologiske, fysiske og kemiske ricisi for alle

1

aktiviteter i virksomheden, herunder tilsætningsstoffer.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på

1

egen hjemmeside.

1

Mærkning og information: Kontrolleret mærkning med
tilsætningsstoffer på Surimi importeret fra Indien.

1

Sammenlignet virksomhedens ingrediensliste med
produktspecifikation fra leverandøren. Ingen anmærkninger.
Ydet generel vejlening om reglerne for mærkning med
tilsætningsstofgrupper.
Kontrolleret mærkning med tilsætningsstoffer på Tempura rejer
importeret fra Vietnam. Virksomheden kunne ikke fremvise en
produktspecifikation fra leverandøren. Virksomheden
fremskaffer dokumentation og fremsender denne til
Fødevarestyrelsen til yderligere kontrol.
Kontrolleret sporbarhed et led tilbage på Surimi og Tempura
rejer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret sporbarhed et led frem og et led tilbage på
Foccacia med rosmarin og hvidløg, Durum filone, Økologisk
Blåbæris og på Økologisk Krølle Bølle vanilleis. Ingen
anmærkninger.

X

X

Godkendelser m.v.: Import: Kontrolleret at Surimi og Tempura
rejer er kontrolleret ved EU's ydre grænse. Virksomheden
kunne fremvise CVED for begge partier. Ingen anmærkninger.
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Kontrolleret at der er foretaget IUU-kontrol på Surimi i forbindelse med import. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret regnskab, ingredienser og mærkning på på Økologisk Blåbæris og på
Økologisk Krølle Bølle vanilleis. Ingen anmærkninger.
Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår (regnskab, krydskontrol,
dokumentation, mærkning). Ingen anmærkninger.
Fakturaer er medtaget til krydskontrol.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret indhold af tilsætningsstoffer i Surimi og Tempura rejer. Kontrolleret
produktspecifikation på Surimi. Virksomheden kan ikke redegøre for om mængdebegrænsningerne er overholdt
på tilsætningsstofferne i Surimi samt har ikke nogen produktspecifikation på Tempura rejer.
Virksomheden indsender yderligere dokumentation fremskaffet fra leverandørerne i 3. land.
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