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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrol i forbindelse med
tilbagetrækning af sesamfrø fra Tyskland med for højt indhold
Vindbyholtvej 29 A

af ethylen oxid.

4640 Faxe

Virksomheden havde ikke modtaget besked fra leverandøren

33780575

vedr. tilbagetrækningen.

5738

Virksomheden havde kontrolleret deres lager og oplyste at de
ikke havde mere tilbage af de 4x25 kg, der var modtaget fra
1

den tyske virksomhed i november måned.
Virksomheden kunne fremvise en analyseattest for
ovennævnte parti. Ved kontrol af analyseattesten kunne
kontrollen ikke se, at der var sammenhæng mellem partiet og
analyseattesten, samt at der ikke på analyseattesten stod, at
der var undersøgt for ethylen oxid.
Virksomheden undersøgte igen deres lager under
kontrolbesøget og fandt selv de 4 x25 kg sesamfrø. Kontrollen
kontrollerede efterfølgende lageret og kunne konstatere at der
var 4x25 kg sesamfrø med lot nr. 2019220274-06. Ingen
anmærkninger. Billeddokumentation af mærkning medtaget.
Virksomheden har ikke brugt af partiet.
Under kontrollen var virkomheden i kontakt med leverandøren,
der fremsendte dokumentation for sammenhæng mellem
partiet og analyseresultatet, samt yderligere en analyseattest,
hvor det fremgik, at indholdet af ethylen oxid var under
grænseværdien. Ingen anmærkninger.
Sælger fra leverandøren i Tyskland oplyste at produktet
stammer fra Holland og at partiet er fra en produktion af
forskellige partier, der er blandet sammen og pakket i 25 kg
sække.
På baggrund af de forskellige oplysninger om henholdsvis
tilbagetrækning via EU´s RASSF system og leverandørens
analyseresultater, der lå under grænseværdien, valgte
virksomheden at spærre de 4x25 kg sesamfrø på deres lager

X

indtil der foreligger en afgørelse fra Fødevarestyrelsen om
hvorvidt partiet vurderes farligt.
Særlige mærkningsordninger: Ydet generel vejledning om
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reglerne for mærkning med kontrolkodenummer på økologiske fødevarer, der ikke er mærket til den endelige
forbruger.
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