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Fødevarerejseholdet har d.d. kontrolleret virksomheden.
4

Kontrollen er gennemført på baggrund af oplysninger om

1

sporbarhed.
Der er ikke fulgt op på evt. tidligere kontrolresultater.
Der er vejledt om de specifikke regler. Der er oplyst om
betaling for kontrollen. Der er udleveret retssikkerhedsblankt
om kontrollen. Der er henvist til klagevejledningen på bagsiden
af denne rapport.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: 15 varianter fødevare herunder spiritus, slik og vin
Det indskærpes, at sporbarheden skal sikres i alle led. Følgende
er konstateret: Virksomheden kunne ikke fremvise
sporbarhedsdokumentation for:
8 flasker grants blended scotch whisky 70 cl. 40%vol stregkode
5010327000404
1 flasker hennessy vary special cognac 70 cl. 40%vol stregkode
3245990250203
30 flasker smirnoff no21. vodka 70 cl. 37,5% vol. stregkode
5410316671118

X

9 flasker havana clup especia cuban rum 70 cl. 40%vol
stregkode 85001110080927
5 flasker jack daniels no 7 70 cl. 40%vol. stregkode
1 time 45 min.
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5099873089798
3 flasker captain morgan original spiced gold 700 ml. 35%vol. stregkode 5000299223017
8 flasker grey goose vodka 700ml. 40% vol. stregkode 5010677850100
13 flasker stolichnaya vodka 70 cl. 38%vol strekode 4750021000188
22 flasker zaranoff wodka 70 cl. 37.5%vol stregkode ej på med tal
8 flasker absolut vodka 70 cl. 40%vol stregkode 7312040017683
34 poser haribo stjerne mix 120 gram stregkode 5701090066277
27 poser haribo top star mix 120 gram stregkode 5701090066338
24 poser haribo dukatos 120 gram stregkode 5701090066116
14 flasker santa christina cabernet sauvignon 2018 chile 75 cl.13%vol. stregkode 5710778000731
9 flasker santa christina merlot 2018 chile 75 cl. 13%vol. stregkode 5710778000335

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det ligger i en anden mappe jeg forstår det og sender faktura til
dig
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer:
8 flasker grants blended scotch whisky 70 cl. 40%vol stregkode 5010327000404
1 flasker hennessy vary special cognac 70 cl. 40%vol stregkode 3245990250203
30 flasker smirnoff no21. vodka 70 cl. 37,5% vol. stregkode 5410316671118
9 flasker havana clup especia cuban rum 70 cl. 40%vol stregkode 85001110080927
5 flasker jack daniels no 7 70 cl. 40%vol. stregkode 5099873089798
3 flasker captain morgan original spiced gold 700 ml. 35%vol. stregkode 5000299223017
8 flasker grey goose vodka 700ml. 40% vol. stregkode 5010677850100

07-05-2020

Kontrolrapport
SERVICE KIOSKEN & SPILLEHAL

Prinsessegade 63
1422 København K
32181058

side 3 af 4

13 flasker stolichnaya vodka 70 cl. 38%vol strekode 4750021000188
22 flasker zaranoff wodka 70 cl. 37.5%vol stregkode ej på med tal
8 flasker absolut vodka 70 cl. 40%vol stregkode 7312040017683
34 poser haribo stjerne mix 120 gram stregkode 5701090066277
27 poser haribo top star mix 120 gram stregkode 5701090066338
24 poser haribo dukatos 120 gram stregkode 5701090066116
14 flasker santa christina cabernet sauvignon 2018 chile 75 cl.13%vol. stregkode 5710778000731
9 flasker santa christina merlot 2018 chile 75 cl. 13%vol. stregkode 5710778000335

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det ligger i en anden mappe jeg forstår det og sender faktura til
dig
Følgende er konstateret: Virkosmheden kunne ikke fremfinde sporbarhed under kontrol besøget ialt 1 time 45
minuter. Fødevarerne beslaglægges.
Det betyder, at virksomheden ikke har ret til at råde over fødevarerne, at fødevarerne ikke må flyttes,
markedsføres eller på anden måde overdrages uden forudgående skriftlig aftale med Fødevarestyrelsen. Vare er
placeret i virksomhedens baglokale med fvst tape.
Afgørelse om beslaglæggelse fremsendt.
Kontrolleret sporbarhed for følgende fødevarer: 15 varianter fødevare. Bøde på 5000 fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation
8 flasker grants blended scotch whisky 70 cl. 40%vol stregkode 5010327000404
1 flasker hennessy vary special cognac 70 cl. 40%vol stregkode 3245990250203
30 flasker smirnoff no21. vodka 70 cl. 37,5% vol. stregkode 5410316671118
9 flasker havana clup especia cuban rum 70 cl. 40%vol stregkode 85001110080927
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5 flasker jack daniels no 7 70 cl. 40%vol. stregkode 5099873089798
3 flasker captain morgan original spiced gold 700 ml. 35%vol. stregkode 5000299223017
8 flasker grey goose vodka 700ml. 40% vol. stregkode 5010677850100
13 flasker stolichnaya vodka 70 cl. 38%vol strekode 4750021000188
22 flasker zaranoff wodka 70 cl. 37.5%vol stregkode ej på med tal
8 flasker absolut vodka 70 cl. 40%vol stregkode 7312040017683
34 poser haribo stjerne mix 120 gram stregkode 5701090066277
27 poser haribo top star mix 120 gram stregkode 5701090066338
24 poser haribo dukatos 120 gram stregkode 5701090066116
14 flasker santa christina cabernet sauvignon 2018 chile 75 cl.13%vol. stregkode 5710778000731
9 flasker santa christina merlot 2018 chile 75 cl. 13%vol. stregkode 5710778000335

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det ligger i en anden mappe jeg forstår det og sender faktura til
dig
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR oplysninger jf. virk.dk.
Vejledt om at den endelige kontrolrapport vil blive fremsendt med almindelig post og samtidig digitalt til
virksomheden e-boks. Såfremt virksomheden ikke har modtaget den endelige kontrolrapport med almindelige
post, senest 8 dage efter at den er fremsendt til virksomhedens e-boks, bør virksomheden straks henvende sig
til Fødevarestyrelsen på mail adressen 26@fvst.dk
Vejledt virksomheden om at indsende sporbarhed inden den 8. maj 2020 kl 20.00 oplyst mail adresse ved
kontrol besøg.
Vejeldt virksomheden at fødevarerejseholdet vidre giver information til skat.
foto dokumentation optaget under kontrol besøget.
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