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Tilsyn i forbindelse med forbrugerhenvendelse af 2. december
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2019
Mærkning og information: Virksomheden sælger uemballerde
chokolader i hvidmalede trækasser med henholdsvis 24 rum til
julekalendere samt 4 rum til adventskalendere. Kasserne var
ikke mærket med oplysninger om ingredienser, allergener eller

2

holdbarhedsmærkning, som kun kunne fås ved forespørgsel i
butikken. Virksomheden producerer og pakker kalenderne i
deres produktionsenhed i Holbæk og sælger de færdigpakkede
kalendere på adressen på Frederiksberg Alle 64.
Virksomheden har indsendt følgende oplysninger til
Fødevarestyrelsen: Kassere pakkes først helt færdige i butikken
på Frederiksberg Alle 64, da enkelte rum i kasserne er tomme
og fyldes op i butikken.
Virksomheden er vejledt konkret om, at såfremt
chokoladeæskerne færdigpakkes i butikken i Holbæk, skal de
forsynes med obligatoriske mærkningsoplysninger.
Kontrolpunktet er taget med til videre kontrol.
Godkendelser m.v.: Virksomhedens cvr.nr. stemmer overens
med ejerforhold registreret hos Fødevarestyrelsen. Ingen
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anmærkninger.
Emballage m.v.: Det indskærpes, at materialer og genstande,
1 time 15 min.

Kontrolrapport
Frederiksberg Chokolade

Tina Jacobsen
Frederiksberg Alle 64
1820 Frederiksberg C
19347389

side 2 af 2

der ved markedsføringen endnu ikke er i kontakt med fødevarer, skal ledsages af en særlig angivelse af
anvendelsesformål, angivelse ”til kontakt med fødevarer” eller glas og gaffelsymbol samt om nødvendigt særlige
anvisninger, der skal overholdes for at de kan anvendes sikkert og korrekt.
Følgende er konstateret: Virksomheden sælger uemballerde chokolader i hvidmalede trækasser med
henholdsvis 24 rum til julekalendere samt 4 rum til adventskalendere. Virksomheden kunne ikke redegøre for
om kasserne var egnet til brug af fødevarer og der kunne ikke fremvises dokumentation herfor. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: Vil undersøge om kasserne er behandlet med overfladebehandling som er
godkendt til brug af fødevarer. Virksomheden fjernede straks asserne fra butiksområdet. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
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