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Fødevarerejseholdet og SKAT har kontrolleret virksomheden.
3

Oplyst om betaling for kontrol. Retsikkerhedsblanket- se
bagsiden
Mærkning og information: Det indskærpes, at mærkning skal
være anført på dansk eller et andet sprog, der kun ved
uvæsentlige forskelle i stavning adskiller sig fra dansk. Følgende
er konstateret: Nutella 350 gram, Nutella 750 gram, Lion
chokoladebar, Gandour Unica chokolade og Kinder Bueno var
ikke mærket på dansk eller et lignende sprog. Virksomheden
havde ingen bemærkninger. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Det indskærpes, at ledere af fødevarevirksomheder skal være i
stand til at identificere, hvorfra de har fået leveret en fødevare.
Til det formål skal der etableres systemer og procedurer,
hvorved sådanne oplysninger kan stilles til rådighed for de
kompetente myndigheder på deres anmodning.
Sporbarheden kan dokumenteres i form af faktura eller
følgeseddel på fødevarer. Følgende er konstateret: Det er
konstateret at der ikke kunne vises sporbarhedsdokumentation
på følgende fødevarer:
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24 stk. MilkyWay á 43 gram
24 stk. Bounty á 57 gram
1 time 30 min.
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36 stk. Snickers á 50 gram
28 stk. Yankie Lakrids á 50 gram
19 stk. Lion bar á 42 gram
32 stk. Twix á 50 gram
24 stk. Reeses White á 42 gram
3 stk. The Jelly Bean Tropical á 175 gram
22 stk. Kinder Bueno á 43 gram
16 stk. Center Cappuccino á 78 gram
3 stk. Lionbar Peanut dobbelt á 60 gram
1 stk. Marabou Fudge og Havsalt á 185 gram
12 stk. Nusica á 350 gram
Afgørelse om beslaglæggelse fremsendt.
Følgende er konstateret:
24 stk. MilkyWay á 43 gram
24 stk. Bounty á 57 gram
36 stk. Snickers á 50 gram
28 stk. Yankie Lakrids á 50 gram
19 stk. Lion bar á 42 gram
32 stk. Twix á 50 gram
24 stk. Reeses White á 42 gram
3 stk. The Jelly Bean Tropical á 175 gram
22 stk. Kinder Bueno á 43 gram
16 stk. Center Cappuccino á 78 gram
3 stk. Lionbar Peanut dobbelt á 60 gram
1 stk. Marabou Fudge og Havsalt á 185 gram
12 stk. Nusica á 350 gram
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Kunne der ikke fremvises sporbarhedsdokumentation på.
Ovenstående fødevarer er beslaglagt i virksomhedens baglokale og kan først frigives ved skriftlig tilladelse fra
Fødevarerejseholdet.
Sporbarhedsdokumentationen skal være indsendt inden 24 timer til : sjen@fvst.dk
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg sender det frem til dig!
Afgørelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
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