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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: opbevaring af vare på lager,
Kanalholmen 4

affaldshåndtering indendørs, tempertur i kølerum med ost mm.

2650 Hvidovre

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

18254174

anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:gulve,

5954

vægge, reolbære dele i tørvarelager og kølerum
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
1

anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: lager

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse/egenkontrol for

1

importaktiviteter er dækkende på følgende: kemiske risici for
importerede fødevarer.

2

Virksomhedens risikoanalyse for opbevaring af kølepligtige

2

fødevarer
Virksomhedens dokumentation af egenkontrollens
gennemførelse og resultater for temperatur i kølerum for
januar og februar 2021.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: at 12 færdigpakkede fødevarer er mærket med
følgende obligatoriske oplysninger og er læsbare:
producentoplysning, varebetegnelse, ingrediensliste efter
faldende vægt (allergener og tilsætningsstoffer),
mængdeangivelse, nettovægt, holdbarhedsangivelse, særlige
opbevarings - og anvendelsesforskrifter samt
næringsdeklaration. 2 vare var oversat forkert, (lime oversat
kalk, chilli oversat til køling mm.) vurderet som bagatelagtig
overtrædelse ved dette tilsyn, virksomheden oplyser det rettes.
Kontrolleret følgende produkter: 11 vare for mærkning med
allergene ingredienser.
Det indskærpes, at der for fødevarer, der indeholder allergene

X

ingredienser, skal allergene ingredienser fremhæves visuelt i
ingredienslisten.
Følgende er konstateret: der mangler fremhævelse af hytteost i
25-02-2021

2 timer 20 min.
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ingredienslisten på mixed grønsager med hytteost, der mangler fremhævelse af sesam i ingredienslisten på
turkish delight med sesam (pistachio nødder er fremhævet på varen), der mangler fremhævelse af sojabønner i
bouillon pulver. Fødevarestyrelsen vender tilbage med vurdering af om turkish delight vurderes som farlig
fødevare.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: det rettes.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Øvrige 8 vare var korrekt fremhævet vedr. allergener. ingen anmærkninger
Godkendelser m.v.: Kontrolleret forhåndsanemldelse og dokumenter vedr. CHEDD.DK.2021.0000111,
CHEDD.DK.2021.0000112 i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel, samt påkrævet
sundhedscertifkater for sending af muskatnød oprindelse Indonesien, afsendt fra Tyrkiet.
Partierner er korrkte forhånds anmeldt før ankomst som var d. 10. feb 2021. Ingen anmærkninger.
Det indskærpes, at virksomheder, ved import af vare omfattet af midlertidig forøget kontrol/import restriktioner
skal være ledsaget af de i forordningen fastsatte certifikater og at disse certifikater som fremgår af certifikatet
skal være udstedt og underskrevet af den kompetente myndighed før sendingens afgang fra afsendelseslandet.
Følgende er konstateret: Virksomheden har anmeldt de overfornævnte 2 sendinger og efter anmodning
fremsendt sundheds certifikat 21-35-001306 og certifkíkat 21-35-001308, begge disse er udsted d. 17 feb 2021.
Partierne er ankommet i CPH havn d 10. feb 2021.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: det er en fejl.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Virksomheden er vejledt om muligheder for videre forløb for sendingerne: returnering, destruktion,
lovliggørelse ved prøve samt om betaligesforhold vedr. lovliggørelse ved prøve.
Ved tilsyner er der fulgt op på klage fra anden Tilsynsførende vedr. fremhævelse af allergener.
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