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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Bødeforelæg på 60.000 kr.
er fremsendt.
K. Christensens Vej 2M

Følgende er konstateret: Følgende er konstateret:

9200 Aalborg SV

Virksomhedens er den 27.08.19 blevet bekendt med at et
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underparti saltede kyllinge bryst er testet positivt for
salmonella ved kontrol i Finland. Virksomheden har telefonisk
kontakt til køber i Finland d. 27.08.19 og får stoppet og
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returneret hele partiet. Partiet kommer til virksomhedens
oplagringsvirksomhed i Holland d. 05.09.19.
Virksomheden har dog også solgt produkter af samme parti
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kyllingebryster til anden kunde d. 13.08.19. Virksomheden har
oplyst at de først har kontaktet denne kunde d.d. angående
mulig tilbagetrækning, dette er gjort telefonisk. Virksomheden
opstarter frivilligt tilbagetrækning af partiet under
Fødevarestyrelsens kontrolbesøg.
Dokumentation er taget.
Vejledt generelt om tilbagetrækning.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
egenkontrolprocedurer.
Det indskærpes, at virksomheden skal følge faste procedurer,
som er baseret på HACCP-principperne. Følgende er
konstateret: ved kontrol af virksomhedens
tilbagetrækningsprocedure, har virksomheden skrevet: at ved
mistanke eller konstatering af at virksomheden har solgt et
parti fødevarer der ikke lever op til kravene om
fødevaresikkerhed, iværksættes nedenstående procedure.
Herunder står kontakt til fødevarestyrelsen som punkt 1.
Kontakt til kunder står som punkt 4.
Virksomhedens er den 27.08.19 blevet bekendt med at et parti
saltede kyllinge bryst er testet positivt for salmonella ved
kontrol i Finland. Virksomheden ikke har informeret
Fødevarestyrelsen eller kunder herom.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har været
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ikke kunne konstatere hvilket del af partiet der er blevet testet,
da det består af to batch og har derfor ikke gjort yderligere i
05-09-2019

4 timer
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forhold til aftagere før vi havde det på lager og kunne undersøge yderligere. Fotodokumentation er taget.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Vejledt konkret om at følge egenkontrolsprocedure ved mulig tilbagekaldelse.
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