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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
2

uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer i butik.

1

Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er
kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden har ikke
kølepligtige fødevarer pt. og skal pt. ikke have en risikoanalyse.
Vejledt om evt. kommende ændringer af reglerne.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Ophængning af
kontrolinformationsblanket/kontrolrapport
Følgende er konstateret: Kontrolrapporten var delvis skjult bag
et stativ der stod foran vinduet ved indgangsdøren.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for ophængning af
kontrolinformationsblanket.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning med
obligatoriske oplysninger.
Det indskærpes, at når en fødevare markedsføres i Danmark
skal den obligatoriske fødevareinformation være anført på
dansk eller på andre sprog, der i det konkrete tilfælde kun ved
uvæsentlige forskelle i stavning adskiller sig fra dansk.

X

Følgende er konstateret: Danisa traditional butter cookies 908
g (alle dåser) og Arla Dano milk pulver 900 g (de fleste af
1 time 30 min.
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dåserne) er ikke mærket på dansk eller på andre sprog der adskilte sig uvæsentligt fra dansk.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi vil straks sætte dansk mærkning på.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrolbesøg. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Modermælkserstatning og mælkepulver. Ingen anmærkninger.
Vejledt generelt om opsætning af hhv. lægemidler og kosttilskud således at forbrugerne kan skelne disse fra
hinanden.
Vejledt generelt om regler vedr. salg fra egen hjemmeside herunder at alle obligatorisk fødevareinformationer
skal foreligge (med undtagelse af holdbarhed og Lot nummer) inden købet afsluttes.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering som samhandler i forbindelse
med kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden indfører ikke fødevarer fra andre lande.
Stikprøvekontrolleret via sporbarhedskontrol.
Emballage m.v.: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden køber kun fødevarekontaktmaterialer hos danske
virksomheder.
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