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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk vask og aftørring

1

af hænder. Kontrollert at virksomheden har procedurer der

1

sikre en hurtig og præcis tilbagekaldelse.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende køkken og
kundeområde.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for aktiviteten
import fra 3. land. Virksomheden har udpeget kemiske risici.
Vejledt om udpegning af mikrobiologiske og fysiske risic også,
samt risici ved import af fødevarekontaktmaterialer.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret:
Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside
www.io-te.dk.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsføre fødevarer
på hjemmesiden, Kontrolrapporter er ikke offentliggjort.
Virksomheden oplyser at det rettes.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.

X

Vejledt generelt om regler for offentliggørelse af
kontrolresultater.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
2 timer

Kontrolrapport
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anmærkninger: Obligatoriske mærkningsoplysninger på te.
Vejledt om regler for holdbarhedsmærkning og dansk mærkning.
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 fødevarer.
Vejledt om hvordan det kontrolleres om varer fra 3. land er underlagt restriktioner.
Særlige mærkningsordninger: Virksomheden har ansøgt om økolologigodkendelse til import.
Følgende procedurer er kontrolleret uden anmærkninger:
-kontrol af leverandører (økologigodkendte)
-forhåndsanmeldelse (DK og i TracesNT
-Transport
-Modtagekontrol, herunder at denne skal dokumenteres skriftligt
-opbevaring (adskillelse)
-mærkning
-dokumentation for økologisk produktionsmetode på følgedokumenter
Anmodet om fremsendelse af revideret egenkontrol der skal sikre at økologireglerne overholdes vaed import.
Følgende er konstateret: Virksomheden mærke færdigpakket te. Der er på udvalgt vare ikke oplyst kontrolkode
og oprindelse.
Virksomheden ændre mærkningen.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for mærkning af økologiske fødevarer.
Billede udtaget på kontrolbesøget.
Virkomheden er flyttet. Ved kontrolbesøget har virksomheden fået starthjælpsvejledning om fødevarekontrol,
offentliggørelse af kontrolrapporter, egenkontrol og risikovurdering, hygiejne, indretning af virksomheden,
personlig hygiejne, skadedyrssikring, sporbarhed, anprisninger fx på hjemmeside, registrering fx ved import og
eksport, samhandel, økologi, registrering ved væsentligt ændrede aktiviteter samt bestilt vejledning og
forhåndsgodkendelse.
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