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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens
rutiner der skal sikre, at de fødevarer de importerer overholder
Havnegade 36

de mikrobiologiske kriterier: Stikprøvevist kontrolleret

5000 Odense C

attestationer for overholdelse af mikrobiologiske kriterier for

19356396

salmonella: Kontrolleret attestationer vedr. mikrobiologiske
kriterier i importsundhedscertifikater samt stikprøvevist
kontrolleret analyseresultater for prøver som virksomheden, i
1

samarbejde med anden virksomhed, udtager og får analyseret
for bl.a. salmonella. Vejledt om regler for mikrobiologiske
kriterier for Listeria Monocytogenes i spiseklare fødevarer.
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Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret om medarbejdere
der er ansvarlige for udarbejdelse og opdatering af
HACCP-egenkontrolprogrammet er uddannet i

1

HACCP-principperne. Virksomheden oplyser, at de har en fast

1

ekstern konsulent/medarbejder, der har HACCP-uddannelse, til
at hjælpe med udarbejdelse og revision af
egenkontrolprogrammet. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens dokumentation for revision af
egenkontrolprogrammet. Virksomheden har dateret gældende
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risikoanalyse til den 5. juni 2018. Ingen anmærkninger.
Givet konkret vejledning om løsningsforslag til procedure for
revision af risikoanalysen, herunder nærmere beskrivelse af
vurdering af faren for fipronil i æggeprodukter.
Stikprøvevist kontrolleret risikoanalyse for specifikke farer:
Afsmitning af kemiske stoffer fra indpakningsmaterialer til
fødevarer og mikrobiologiske risici. Følgende er konstateret:
Der er nævnt enkelte eksempler på konkrete
sygdomsfremkalende bakterier risikoanalysen. Listeria
Monocytogenes er ikke specifkt nævnt eller risikovurderet.
Givet konkret vejledning om risikovurdering af specfikke
sygdomsfremkaldende bakterier. Virksomheden vil sørge for at
det bliver bragt i orden.

X

Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse.
Mærkning og information: Stikprøvevist kontrolleret
dokumentation for sporbarhed et handelsled tilbage:
27-09-2018

2 timer 45 min.
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Kontrolleret for en sending æggeprodukt fra tredjeland og en sending æggeprodukt fra andet EU-land. Følgende
er konstateret: På partidokumentet på sending fra andet EU-land fremgår det, at sendingen er leveret til Sanovo
International A/S, Havnegade 36, 5000 C, men varen er leveret til Sanovo Foods A/S, adressen Havnegade 33-35,
5000 Odense C. Virksomheden vil sørge for at informere virksomheden om korrekte leveringsadresse. Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om regler
for sporbarhed.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens aktiviteter i forhold til det virksomheden er registreret til hos
Fødevarestyrelsen. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at de lagre som virksomheden anvender pt. er registeret eller autoriseret af Fødevarestyrelsen.
Kontrolleret at de transportører, som virksomheden bestiller til transport af æggeprodukter, er registreret hos
Fødevarestyrelsen. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens importaktiviteter i forhold til det virksomheden er registreret til. Ingen
anmærkninger.
Stikprøvevist kontrolleret dokumentation for veterinær grænsekontrol ved import af æggeprodukter:
Kontrolleret CVED på en sending. Ingen anmærkninger.
Stikprøvevist kontrolleret overholdelse af importrestriktioner. Kontrolleret at der er det krævede
analysecertfikat for antibiotikarester, med sendingen i forbindelse med import af æggeprodukter omfattet af
importrestriktioner. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret procedure for modtagekontrol af animalske fødevarer, som virksomheden indfører fra andre
EU/samhandelslande. Virksomheden har anden virksomhed til at udføre modtagekontrollen. Kontrolleret
modtagekontrol for en sending æggepulver modtaget september 2018. Ingen anmærkninger.
Eksport og økologi: Virksomheden oplyser at de ikke eksporterer eller markedsfører økologiske fødevarer.
Emballage m.v.: Kontrolleret virksomhedens procedure der skal sikre, at indpakningsmaterialer, som de
importerede fødevarer er indpakket i, opfylder EU-kravene. Følgende er konstateret: Virksomheden importerer
æggeprodukter, som er indpakket i plastposer. Virksomheden har indhentet nogle erklæringer fra leverandører.
Erklæringerne indeholder ikke henvisning til alle de relevante EU-regler for fødevarekontaktmaterialer.
Virksomheden oplyser, at de er i gang med at indhente nye erklæringer fra levarandørerne. Forholdet vurderes
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under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
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