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Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende

1

fødevarer: Ca. 1,5 L. Mau Krua Øster Sauce bedst før:
18.11.2022, ca. 10 L. Gourmet partner soja planteolie bedst
før: 26.04.2023, ca. 2,5 kg. uspecificerede cashew nødder og
ca. 1,5 kg. Nittaya Thai Curry Masaman Curry paste bedst før:
03.05.2023.
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 fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke
fremvise/ikke fremvise tilstrækkelig
sporbarhedsdokumentation for de angive fødevarer. Varerne er
placeret oppe ad trappe til højre ved siden af stålkøleskab.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det har jeg
aldrig hørt om før og jeg har dokumentationen derhjemme.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: 6 x Faxi Kondi
1,5 L., 6 x 50 stk. dressing boxx og ca. 13 kg. Ortofruit

X

X

gulerødder.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: 1,5kg Øster
1 time 15 min.
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Sauce fra Mau Krua, Cashewnødder ca. 2,5kg, 1x 10L soja planteolie, 1x 2kg Masaman Curry Pasta.
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: Uspecificerede
cashewnødder af 2,5kg hældt i plastikcontainer, 2kg Nittaya Thai Curry Masaman Bf. 03.05.23, 1,5kg Mau Krua
Østersauce Bf. 18.11.2022 og 10L Gourmet Partner sojaolie Bf. 26.04.2023.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg har alle fakturaer derhjemme. Der er ingen der nogensinde
har sagt til mig at jeg skal beholde mine fakturaer i virksomheden. 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: CVR-nummer jf. virk.dk.
Udleveret flyer om Smileyændringer i 2022.
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