EuroDeli Ikast

4

11-10-2018
Grundtvigsvej 90
7430 Ikast

05-07-2018

33807147

4
4
4

Mærkning og information
01-05-2018
Offentliggørelse af kontrolrapport
21-03-2018
Hygiejne: Håndtering af fødevarer
1
1

side 1 af 3

Fødevarerejseholdet har foretaget opfølgende kontrol i
4

virksomheden.
Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for
kontrol.
Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på påbud om rådgivning.
Forholdet er bragt i orden.
Virksomheden har i en anden af dens afdelinger også fået
meddelt påbud om rådgivning, og der er i den forbindelse
gennemført et samlet rådgivningsforløb. Påbuddet betragtes
som efterkommet.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
Mærkning og information: Der er fulgt op på tidligere sanktion
vedr. dansk mærkning. Forholdet er bragt i orden.
Stikprøvevis kontrolleret dansk mærkning på ca. 60 varer
(diverse kolonial- og kølevarer). For 4 varer er det konstateret,
at der bruges upræcise eller enkelte ikke-danske ord i
ingredienslisten. Forholdet vurederes at være en bagatelagtig
overtrædelse ved denne kontrol.
Det tidligere meddelte forbud mod markedsføring er overholdt.

X

Varerne står på lageret, og er dermed ikke udbudt til salg.
Virksomheden har d.d. fremvist sporbarhedsdokumentation,
og forbuddet ophæves idet virksomheden oplyser, at varerne
3 timer
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mærkes korrekt på dansk inden de igen sættes ud på hylderne i butikken.
Opfølgningen vedr. mærkning på dansk giver dermed ikke anledning til sanktioner ved kontrollen d.d.
Der er fulgt op på tidligere sanktioner vedr. sporbarhedsdokumentation. Forholdene er bragt i orden.
Vedr. varer, som var omfattet af forbud mod markedsføring: virksomheden har fremvist
sporbarhedsdokumentation via elektronisk system, OK. Varerne er frigivet under kontrolbesøget.
Som opfølgning på tidligere beslaglæggelse af blomme-marmelade, 6 glas á 690 g og spande med sirup 4 x 900
g, konstateret, at varerne ikke længere findes i butikken.
Administrativt bødeforlæg på 20.000 kr. fremsendt for brud på beslaglæggelse.
Virksomheden oplyser, at man husker varerne, men at de måske er blevet smidt ud fordi det er så længe siden
de blev beslaglagt, eller en medarbejder har taget dem retur til hovedafdelingen.
Der er d.d. tilfældigt udvalgt 15 fødevarer til sporbarhedskontrol, jf. tillægsside.
Varerne er fundet i virksomhedens sporbarhedssystem via "tranfer reports", enkelte via "purchase reports" eller
faktura i papir. En vare på bon fra Føtex, hvor der ikke fremgår modtager af varen - dette betragtes som en
bagatelagtig overtrædelse ved denne kontrol.
Kontrolleret, at animalske fødevarer er mærket med ovalt identifikationsmærke.
Følgende er konstateret: for 1 vare, Mici Congelati TAV.KG, 17 pakker á ca. 900 g. konstateret, at der ikke er ovalt
identifikationsmærke på pakkerne. Der er i stedet et sekskantet mærket, hvori der står "Romania", "CE" og tallet
506. Fra rumænske myndigheder har Fødevarestyrelsen fået oplyst, at der er tale om produkter, som er tiltænkt
det rumænske hjemmemarked, og dermed ikke til levering til virksomheder i andre lande.
Virksomheden fremviser indledningsvist sporbarhedsdokumentation i form af faktura for levering af "mici
selgros gastro" til virksomheden hovedafdeling i København, dateret 2. maj 2018. Konstateret på mærkningen,
at varen er indfrosset 26. juni 2018. For 1 pakke er produktionsdato 6. juni 2018. Derfor vurderes der ikke at
være sammenhæng mellem varen og dokumentet. Efterfølgende fremviser virksomheden transfer report fra 8/7
om levering af i alt 60 kg. af produktet.
Fødevarerejseholdet vurderer, at varerne ikke lovligt kan markedsføres i DK.
Fødevarerne beslaglægges med henblik på kassation eller returnering.
Det betyder, at virksomheden ikke har ret til at råde over fødevarerne, at fødevarerne ikke må flyttes,
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markedsføres eller på anden måde overdrages uden forudgående skriftlig aftale med Fødevarestyrelsen. Varerne
er placeret i rød kasse, mærket med Fødevarerejseholdets tape, i frostrum.
Afgørelse om beslaglæggelse fremsendt til virksomheden.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Forklarer, at man afventer besked fra hovedafdelingen. Det er
den faktura vi har fået. Hvis vi får lov til at sælge det, så vil vi gerne det. Ellers vil vi smide det ud. En
medarbejder forklarer, at der kan være tale om, at man har fået en faktura tilsendt og skal betale for varen inden
det bliver produceret og senere leveret.
Der er taget fotos.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på
minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Anmærkninger hos sådanne virksomheder med dårlig
regelefterlevelse medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
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