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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Opbevaring af fødevarer på lager. Ingen anmærkninger.
Industriskellet 1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret: Lager med
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opbevaring af indpakkede fødevarer. Ingen anmærkninger.
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Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret. Lager med
opbevaring af indpakkede fødevarer. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret:
1

Virksomhedens egenkontrol, herunder råvarekontrol (intakt

1

emballage, udløbsdato og fakturanr.) Ingen anmærkninger.

1

Følgende er konstateret: Virksomhedens har en beskrivelse af

1

at deres indpakkede fødevarer ikke har kølekrav, men har ingen

1

egentlig risikoanalyse. Vurderet til under bagatelgrænsen
under de foreliggende omstændigheder. Vejledt om at lave en

1

risikoanalyse og henvist til fødevarestyrelsens hjemmeside.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret: Mærkning
af frysetørret Gullasch og couscous med kylling: Ingrediensliste

1

med fremhævede allergener og næringsdeklaration. Set
sporbarhed et led tilbage på samme emner. Lotnummer og
udløbsdato påført faktura. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er
korrekt registreret til indførsel af fødevare (EU) og
fødevarekontaktmaterialer (3. lande). Virksomhedens
registeringer i forhold til dens aktiviteter, samhandel af
frysetørrede fødevarer og fødevarekontaktmaterialer og import
af fødevarekontaktmaterialer fra 3. lande. Kontrolleret CVR nr
via virk.dk.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret: Procedure for

X

indhentning af baggrundsmateriale ved import fra 3. lande. Set
test på kedel fra australien af aluminium, silicone og plast i
henhold til japanske regler. Set overensstemmelseserklæring
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på spork fra sverige. Sporbarhed via faktura på spork fra EU. Ingen anmærkninger. Følgende er konstateret:
Plastikdel på kedel er testet efter japanske krav. Vurderet under bagatelgrænsen under de foreliggende
omstædigheder. Vejledt om regler for test af plast i henhold til plastforordning nr. 10/2011.
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