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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: I forbindelse med udvidet
førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om
Havnen 43

egenkontrol og risikovurdering, krydsforurening, skadelige

7700 Thisted

stoffer, sporbarhed, anprisninger og registrering fx ved import

29319081

og samhandel samt væsentligt ændrede aktiviteter.
Der er spurgt ind til virksomhedens aktiviteter, som alene
består i forhandling af tilsætningsstoffer / tekniske
1

hjælpestoffer til fødevareindustrien. Ok
Virksomhedens egenkontrol: Virksomheden har draget nytte af
den nye skabelon fra FVST til egenkontrol for importører, og

1

man er ved at redigere dette, så det passer til virksomhedens
aktiviteter. Ok
Man har udfyldt en risikoanalyse. Ok

1

Mærkning og information: Virksomheden har fra sin leverandør
modtaget informationer om det pågældende tilsætningsstof,
og ud fra disse har man på dansk udfærdiget en
brugsanvisning, så de virksomheder der anvender stoffet ikke

1

kan være i tvivl om, hvorledes det skal håndteres. Ok
Der er ligeledes givet en vejledning til, hvorledes man sikrer en
korrekt mængde aktivt stof til fødevaren og hvorledes man
sikrer, at mængden af aktivt stof ikke overstiges. Ok
I følge leverandør skal fødevarer der er behandlet med
tilsætningsstoffet mærkes med E586. Ok
Tilsætningsstoffer m.v.: Virksomheden har fra leverandør søgt
om hjælp til tolkning af de regler der er omkring de enkelte
ingredienser i blandingen, og det pointeres fra leverandørens
side, at der kun er et aktivt stof i blandingen, E586, og at øvrige
stoffer som forefindes i blandingen findes som bærestoffer
(tekniske hjælpestoffer) med henblik på at gøre stoffet
blandbart med vand.
I følge virksomhedens leverandør og deres myndighed på
området, så er der tale om tekniske hjælpestoffer, som dels har

X

til formål at sikre opblanding i den vandige fase og dels at
skabe den korrekte pH-værdi, som skal fremme den primære
virkning af E586.
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Der er altså kun tale om et aktivt stof, som skal deklareres på det færdige produkt. Ok
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