Nautic Seafood A/S
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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af
henvendelse fra Tyskland.
Navervej 2, 1 th

Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for

7000 Fredericia

kontrol.

27231276

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens

4873

risikoanalyse/egenkontrol for import af fødevarer.
Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde skriftlig
risikoanalyse/egenkontrolprogram, der er dækkende for
virksomhedens aktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomheden har udarbejde
2

risikovurdering, dog er der ikke udpeget fokus på risiko for
utilsigtet anvendelse af tilsætningsstoffer, herunder
overholdelse af grænseværdier for tilsætningsstoffer og

2

generel deklaration.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Troede at det
var nok, at der er leverandørkrav.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.

2

Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning med
ingredienser.
Det indskærpes, at færdigpakkede fødevarer i en
ingrediensliste skal være mærket med oplysning om samtlige
ingredienser, som indgår i fødevaren på
fremstillingstidspunktet.
Følgende er konstateret: Fødevarestyrelsen er fra tyske
fødevaremyndigheder tilsendt analyseresultat for et parti kogte
pillede frosne rejer fra Bangladesh i branded 'Mers du Monde',
af faktura "COOKED PUD Shrimps", hvor blandt andet følgende
er konstateret: Virksomheden har importeret og markedsført
kogte pillede frosne glaserede rejer i 400 g nettovægt poser,
Lot nr. 190406-1, med hvor Natriumkarbonat (E 500) påvist

X

med 1570 mg/kg. Indholdet af natriumkarbonat (E 500) er ikke
deklareret på produktet. Produktet kan ikke lovligt
markedsføres.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det er virksomheden, Nautic Seafood A/S, som er ansvarlig for
mærkningen for produktet, herunder også ingredienslisten. Virksomheden udarbejder mærkning ud fra
produktspecifikationen modtaget fra den producerende virksomhed i Bangladesh. Har igangsat en undersøgelse
vedr. det tyske analyseresultat.
Virksomheden forklarer, at der for hver container, der afsendes fra Østen skal forefindes en analyserapport fra et
EU-godkendt-laboratorium. Virksomheden har tillid til disse analyserapporter. Virksomheden foretager sjældent
selv analyse af produkterne. Virksomheden vil fremsende analyserapport fra Bangladesh.
Virksomheden valgte i forbindelse med kontrollen at tilbageholde den restende beholdning af det konkrete parti
rejer.
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede retssikkerhedsblanket.
Vejledt konkret om, at ved en ingrediens forstås ethvert stof eller produkt, herunder aromaer,
fødevaretilsætningsstoffer og fødevareenzymer, og enhver bestanddel af en sammensat ingrediens, der
anvendes ved fremstilling eller tilberedning af en fødevare, og som stadig findes i færdigvaren, eventuelt i
ændret form.
Virksomheden har ikke efterfølgende fremsendt analyserapport fra Bangladesh. Virksomheden oplyser
efterfølgende, at den vil destruere partiet og fremsende dokumentation for dette.
Kontrolleret sporbarhed på et konkret parti rejer modtaget fra Bangladesh via Belgien til Padborg.
Ingen anmærkninger.
Tilsætningsstoffer m.v.: Det indskærpes at ingen må markedsføre en fødevare, hvori et fødevaretilsætningsstof
forekommer, hvis anvendelsen af fødevaretilsætningsstoffet ikke er i overensstemmelse med
tilsætningsstofforordningens bestemmelser, herunder maksimumsgrænseværdierne angivet i bilag II, del E til
forordning 1333/2008 samt af EU-listen i Kommissionens database over tilsætningsstoffer.
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Følgende er konstateret: Fødevarestyrelsen er fra tyske fødevaremyndigheder tilsendt analyseresultat for et
parti kogte pillede frosne rejer fra Bangladesh i branded 'Mers du Monde', af faktura "COOKED PUD Shrimps",
hvor følgende blandt andet er konstateret: Virksomheden har importeret fra 3. land og markedsført i EU, kogte
pillede frosne glaserede rejer i 400 g nettovægt poser, Lot nr. 190406-1, hvor indholdet af phosphat (E 451) er
påvist til 6640,9 mg/kg. Produktet må i henhold til gældende regler højest indeholde 5000 mg/kg.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Har igangsat en undersøgelse vedrørende det tyske
analyseresultat. Virksomheden forklarer, at der for hver container, der afsendes fra Østen skal forefindes en
analyserapport fra et EU-godkendt-laboratorium. Virksomheden har tillid til disse analyserapporter.
Virksomheden foretager sjældent selv analyse af produkterne. Virksomheden vil fremsende analyserapport fra
Bangladesh.
Virksomheden valgte i forbindelse med kontrollen at tilbageholde den restende beholdning af det konkrete parti
rejer.
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Virksomheden har ikke efterfølgende fremsendt analyserapport fra Bangladesh. Virksomheden oplyser
efterfølgende, at den vil destruere partiet og fremsende dokumentation for dette.
Der er udleveret forskellige dokumenter. Kontrolrapporten er ændret den 7.december 2020.efter gennemgang
af indsendt materiale.
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