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Fødevarerejseholdet har d.d. kontrolleret virksomheden.
Kontrollen er gennemført på baggrund af oplysninger fra anden
2

virksomhed.
Der er ikke fulgt op på evt. tidligere kontrolresultater.
Der er vejledt om de specifikke regler. Der er oplyst om

2

betaling for kontrollen. Der er udleveret retssikkerhedsblankt
om kontrollen. Der er henvist til klagevejledningen på bagsiden
af denne rapport.
Kontrolrapporten er ændret den 21. november 2019
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse herunder set
punkt om tilsætningsstoffer.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i
forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Det indskærpes, at virksomheder, der indfører fødevarer fra
andre lande, skal være registreret til aktiviteten.
Følgende er konstateret: Virksomheden har indført fiskelim
activa, trøffel olie, fra Sverige og virksomheden er ikke
registreret til indførsel af fødevarer fra andre lande.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg har købt

X

gennem en dansk leverandør og kender ikke til at det er leveret
1 time
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direkte til mig.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt op følgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Tilsætningsstoffer m.v.: Tilsætningsstoffer m.v.: Det indskærpes at tilsætningsstoffer/enzymer som
Transglutaminase skal være godkendt til fødevarebrug i Danmark.
Følgende er konstateret: Det er konstateret at virksomheden har indkøbt 2 kg "fiskelim Aktive og 1 kg. Köttliom",
som af leverandørerne er oplyst er Transglutaminase, den 22. oktober 2017 og igen den 18. august 2018.
Virksomheden oplyser ved køkkenchef at han har været ansat i denne periode og har stået for indkøbet af dette
produkt. Der er kontrolleret tørvarelager og kølerum der er fundet 1 kg. activa. Køkkenchefen oplyser at de ikke
har anvendt produktet til deres menu men kun brugt det til at eksperimentere men uden resultat og derfor er
evt. rester i brut emballage kasseret. Kenneth oplyser at han har lagt sin ordre på en dansk hjemmeside.'
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages.
Partshøring: Virksomheden er ikke oplyst af leverandør om produkt, han benytter det ikke på menu og har ikke
gjort det. Jeg har handlet i god tro.
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