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Kontrolrapporten er ændret den 27-06-2022.
2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur i køleskab samt
opbevaring af fødevarer på salgshylder.
Kontrolleret: Opbevaringstemperatur.
Det indskærpes, at korean rice pasta maksimalt må opbevares
ved -18 °C. Følgende er konstateret: Virksomheden har optøet
to forskellige produkter af korean rice pasta i alt 13 stk.
Forskriften på fødevarerne skriver at produkterne skal
opbevares ved -18 °C, produktet kan opbevares i køleskab ved
5 °C i en dag. Produktet opbevares i køleskab ved 4 °C. Det
oplyses at produkterne har ligget i køleskabet siden sidste uge.
Ejer smed fødevarerne ud med det samme.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg smider det
ud med det samme.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af salgsområde med inventar.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

X

anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse herunder
følgende kritiske kontrolpunkter: varemodtagelse og
opbevaringstemperatur. Vejledt generelt om revision af
1 time 30 min.
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risikoanalysen herunder opbevaring ved 5 °C og risikoanalyse for import og samhandel.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside. Vejledt generelt om at fjerne elitesmiley på egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkningssprog på udvalgte fødevarer.
Det indskærpes, at den obligatoriske fødevareinformation skal være anført på dansk eller på andre sprog, der i
det konkrete tilfælde kun ved uvæsentlige forskelle i stavning adskiller sig fra dansk.
Følgende er konstateret: Flere fødevarer er mærket med kun tysk eller også andre sprog som italiensk, engelsk
og fransk:
Bánh Pia Cake Durian
Crispy Ramen Snack
Nongshim Cup Noodle Soup tempura udon
Nongshim Shincup Noodle
Mama cup Chicken Flavour
Instant- Noodles Beef Flavor
Nongshim Chapagetti
Indomie Fried Noodles
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg vidste ikke at næringsdeklarationen også skal være på dansk.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Kontrolleret obligatoriske mærkningsoplysninger ved salg på egen hjemmeside
Det indskærpes, at der for færdigpakkede fødevarer, der udbydes til salg ved fjernsalg, skal foreligge obligatorisk
fødevareoplysninger med undtagelse af dato for holdbarhed eller sidste anvendelsesdato, inden købet afsluttes.
Følgende er konstateret: På hjemmesiden www.kinaisoeborg.dk mangler følgende obligatoriske
mærkningsoplysninger.
Fremhævelse af allergene oplysninger mangler på følgende produkter: Hot carry pasta, Nasi Goreng mangler,
Tahin og Black been garlic sauce. Black been garlic sauce mangler også oplysninger om ingrediensliste og
nærringsdeklaration.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg retter det med det samme.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter
samt registrering af følgende særlige aktiviteter: samhandel.
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