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Kontrolrapporten er ændret den 29-08-2019.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Australiensvej 10, 2. th.

uden anmærkninger: Procedurer for kørsel med kølekrævende

2100 København Ø

fødevarer, herunder fremvisning af termometer og digital

28291442

termometer samt procedure for håndtering af afvigelser.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
1

anmærkning: Procedure og rengøring af bil.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkning: Bil fremstår vedligeholdt.

1
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse for varemodtagelse og transport af fødevarer.
1

Følgende er konstateret: Virksomheden kan ikke fremvise

1

skriftlig risikoanalyse men har mundtligt redegjort for
temperaturmåling ved varemodtagelse og transport af fersk
fisk og andre kølevarer (kød, mælk. m.m.).
Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse.
Gennemgået med virksomheden eksempel på egenkontrol
samt blanketter på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: mælk og oksekød fra danske leverandører.
Ingen anmærkninger.
Vejledt om dokumentation for allergener ved køb af
uemballeret brød.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Følgende er konstateret: Virksomheden oplyser, at de pt. ikke
indfører fødevarer fra andre lande. Stikprøvevist kontrolleret

X

dokumentation for sporbarhed på fødevarer som
virksomheden har købt/modtaget.
Vejledt om at aktiviteten bør afmeldes, hvis virksomheden ikke
08-04-2019
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længere ønsker at importere.
Kontrolleret virksomhedens registrering.
Følgende er konstateret: Virksomheden er flyttet til ny adresse og har ikke anmeldt det til Fødevarestyrelsen.
Virksomheden oplyser, at ændringen er anmeldt på www.virk.dk og vidste ikke, at den også skulle anmeldes på
www.fvst.dk. Virksomheden anmeldte den nye adresse ved tilsynet.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Særlige mærkningsordninger: Vejledt om, hvilke bilag der skal indsendes til økologirapporten for markedsføring
af økologiske fødevarer engros.
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