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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret personaletoilet.
Der findes flere toiletter i bygningen. Virksomheden har oplyst,
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at de har besluttet, at det er personaletoiletterne i
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kontorafsnittet, der skal bruges af medarbejderne. Ingen
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anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af lager i forhold
til opbevaring af indpakkede/emballeret æggepulver. Ingen
1

anmærkninger.
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Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse.
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Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig

2

risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomheden har oplyst, at der
udtages prøver af kasser med æggepulver på lageret og at
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dette foregår ved bord ved porten i det store lagerlokale, - et
lagerlokale der er beregnet til opbevaring af
indpakket/emballeret æggepulver. Virksomheden oplyser, at
der anvendes skeer og handsker ved prøveudtagning. Det er
Fødevarestyrelsens vurdering at der ved denne
prøveudtagningsprocedure og prøveudtagning i disse
omgivelser kan ske kontamination af æggepulveret.
Virksomheden har i risikoanalysen ikke forholdt sig til fare for
kontamination af æggepulveret i forbindelse med
prøveudtagning .
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret offentliggørelse
af kontrolrapport på virksomhedens hjemmeside.
Det indskærpes, at virksomheder, som på egen hjemmeside
markedsfører produkter eller aktiviteter omfattet af
fødevarelovgivningen, på et let synligt sted på hjemmesiden

X

skal vise de seneste kontrolrapporter, for hvert kontrolsted.
Dette kan ske ved at linke til kontrolrapporterne på
Fødevarestyrelsens smiley-hjemmeside.
11-04-2019

2 timer 10 min.

Kontrolrapport
SANOVO FOODS A/S

Thulevej 25
5210 Odense NV
78878428

side 2 af 2

Følgende er konstateret: Virksomheden har på deres hjemmeside kun link til det sted på findsmiley.dk, hvor
produktionsvirksomhedens kontrolrapporter ligger. Der er ikke indsat link til det eksterne lagers
kontrolrapporter.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret oversigt over sendinger af æggepulver modtaget direkte fra andre
EU-/samhandelslande i 2019. Følgende er konstateret: Afsenderland fremgår ikke af oversigten. Forholdet er
vurderet som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt om nye regler for modtagelse af animalske animalske
fødevarer fra andre EU/samhandelslande, herunder regler for oversigter over sendinger af animalske fødevarer,
der modtages direkte fra andet EU-/samhandelsand.
Kontrolleret virksomhedens rutine for modtagekontrol uden anmærkninger. Vejledt generelt om regler for
kontrol ved modtagelse af animalske fødevarer fra andre EU-/samhandelslande, herunder regler for kontrol af
identifikationsmærkning på varerne.

11-04-2019

