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Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.
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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at
håndvaskene skal være forsynet med faciliteter til
hygiejnisk tørring af hænderne. Følgende er
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konstateret: Der findes ikke engangsaftørringsmiddel
på personaletoilettet. Virksomheden havde ingen

2

bemærkninger.
Det indskærpes, at fødevarevirksomheder skal
overholde de almindelige hygiejnebestemmelser.
Følgende er konstateret: Der forefindes ikke håndvask
i pakkerummet. Der er ikke forrum til
personaletoilettet. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Den vil udarbejde et løsningsforslag.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Vejledt generelt
om reglerne vedr. visning af kontrolrapporter på egen
hjemmeside.
Mærkning og information: Påbud om procedurer for
mærkning fremsendt d. 31.03.11. Følgende er

X
X

konstateret: Forskellige typer bolsjer og pastiller, 2
slags læskedrikke, the og flere typer chokolade er ikke
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mærket på dansk eller et lignende sprog. På nogle æsker pastiller var mærkningsoplysningerne
ikke læsbare. Endvidere fandtes enkeltpakkede bolsjer helt uden mærkningsoplysninger og
enkeltpakket chokolade med mangelfulde mærkningsoplysninger.
Godkendelser m.v.: Det indskærpes, at virksomheden skal lade sig registrere hos den lokale
fødevareregion. Følgende er konstateret: Virksomheden er ikke registreret hos den lokale
fødevareregion. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Ansøgningsskema udfyldes og
indsendes til fødevareregionen.
Det indskærpes, at virksomheder, som importerer fødevarer og fødevarekontaktmaterialer, skal
være registreret til importaktiviteter. Det er konstateret, at virksomheden importerer følgende
fødevarer og fødevarekontaktmaterialer fra samhandelslande, uden at være registreret til dette
hos fødevareregionen: Konfekture, læskedrikke og drikkedunke. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Anmodning om registrering indsendes til Fødevareregionen.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Virksomheden kan inden 14 dage anmode
om skriftlig begrundelse og kan påklage afgørelserne til Fødevare- og Veterinærklager senest 4
uger efter modtagelse af kontrolrapporten eller en skriftlig begrundelse. En eventuel klage skal
sendes til fødevareregionen.
Tilsætningsstoffer: Forbud mod markedsføring af 3 læskedrikke fremsendt d. 31.0311. Følgende
er konstateret: På virksomhedens hjemmeside markedsføres 3 vitaminberigede læskedrikke, der
ikke er godkendte af Fødevarestyrelsen.
Emballage m.v.: Indskærpelse fremsendes. Følgende er konstateret: Virsomheden har ikke
dokumentation (f.eks. overensstemmelseserklæringer) for de indførte (samhandel)
fødevarekontaktmaterialer. Virksomheden havde ingen bemærkninger.
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