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Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
3

anmærkninger: Monster punch, 500 ml, Maoam kastanjer, 120

1

gr, Marsbar, 2x 45 gr, Marabou Daim, 200 gr. Sporbarhed af
følgende varer et led tilbage.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer:
* Nescafe, 200 g - 3 stk
* BKI Extra kaffe, 400 g - 7 stk
* Redbull 250 mL - 30 stk
* Toffifee 125 g - 13 stk
* Beauvais tarteletfyld, 550 g - 5 stk
Fødevarerne beslaglægges. Det betyder, at virksomheden ikke
har ret til at råde over fødevarerne, at fødevarerne ikke må
flyttes, markedsføres eller på anden måde overdrages uden
forudgående aftale med Fødevarestyrelsen. Afgørelse om
beslaglæggelse er fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke fremvise
tilstrækkelig sporbarhedsdokumentation for Nescafe, BKI extra
kaffe og redbull, da virksomheden blot kunne fremvise en
kassebon fra en dagligvareforretning, hvoraf det ikke fremgik,
hvilken virksomhed, der var modtager af varerne.
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For varerne: Toffifee og Beauvais tarteletfyld kunne der ikke
fremvises sporbarhedsdokumentaion
Fødevarerne der er lagt i beslag er blevet placeret ude på lagret
2 timer
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på, en hylde ligeoverfor deres køleskab ude på lagret.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Hvis vi havde mere tid, kunne vi godt finde det hele.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Nescafe, bKI extra kaffe, redbull, toffifee, Beauvais tarteletfyld.
Det indskærpes, at ledere af fødevarevirksomheder skal være i stand til at identificere, hvorfra de har fået
leveret en fødevare. Til det formål skal der etableres systemer og procedurer, hvorved sådanne oplysninger kan
stilles til rådighed for de kompetente myndigheder på deres anmodning.
Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke fremvise sporbarhedsdokumentation for:
* Nescafe, 200 g - 3 stk
* BKI Extra kaffe, 400 g - 7 stk
* Redbull 250 mL - 30 stk
* Toffifee 125 g - 13 stk
* Beauvais tarteletfyld, 550 g - 5 stk
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi kan godt finde tingnene hvis vi fik mere tid.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr
Foto dokumentation er foretaget og gennemgået med virksomheden.
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