FuFu ApS

side 1 af 2

I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
Greve Main 9

skadedyrssikring, sporbarhed, anprisninger og registrering fx

2670 Greve

ved import og samhandel, økologi samt væsentligt ændrede

37992739

aktiviteter.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Hygiejnisk opbevaring af eneridrik på
paller. Virksomheden benytter et registreret lager. Vejledt om
krav til procedurer for tilbagetrækning.

2

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse/egenkontrol for Fufu Energy Drink, indførsel af
fødevarer fra andre samhandelslande i forbindelse med kontrol

1

af aktiviteten import og samhandel.

2

Det indskærpes, at virksomheden skal kunne fremvise skriftlig
risikoanalyse/egenkontrolprogram, der er dækkende for
virksomhedens aktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomhedn kan ikke fremvise et
egenkontrolprogram eller en risikoanalyse, som er dækkende
for virksomhedens aktivieter.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det får vi lavet.
Vejledt om at information kan findes på fvst.dk
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Vejledt om regler for link på
hjemmeside ved markedsføring.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Kontrolleret obligatorisk mærkning på Fufu
Energy Drink med varebetegnelse, nettovægt/indhold,

X

holdbarhed, ingrediensliste, næringsdeklaration og ansvarlig
virksomhed.
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Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering til samhandel i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
Kontrolleret virksomhedens CVR nummer, ok.
Kontrolleret: Notifikation af Fufu Energy Drink.
Det indskærpes, at fødevarer, som er tilsat vitaminer og/eller mineraler skal notificeres hos Fødevarestyrelsen.
Følgende er konstateret: Virksomhedn markedsfører Fufu Energy Drink uden at produktet er notificeret.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: det får vi gjort straks.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
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