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Virksomheden er under etablering.
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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
færdigemballerede, ikke-kølepligtige fødevareingredienser
uden anmærkninger.
Drøftet adskillelse mellem forskellige typer aktiviteter.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring og vedligeholdelse
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af opbevaringsområde for fødevareingredienser og
fødevarekontaktmaterialer uden anmærkninger.
Virksomheden oplyser, at lageret er under renovering, som vil
være færdig inden dette års højsæson.
Virksomhedens egenkontrol: Gennemgået virksomhedens
procedurer for varemodtagelse uden anmærkninger. Vejledt
om krav om risikoanalyse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Vejledt om ophængning og
visning af kontrolrapport på egen hjemmeside, jf. findsmiley.dk
Mærkning og information: Det indskærpes, at mærkning skal
være anført på dansk eller et andet sprog, der kun ved
uvæsentlige forskelle i stavning adskiller sig fra dansk. Følgende
er konstateret:der er engelsk og tysk mærkning på de
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lagerførte fødevareingredienser. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: der vil blive udarbejdet dansk mærkning.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
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Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår kontrolleret. Ingen anmærkninger. Formulering i
registreringsbekræftelsen er uklar og FVST vil vende tilbage.
Emballage m.v.: Det indskærpes, at der skal foreligge dokumentation for fødevarekontaktmaterialer. Denne
dokumentation skal til enhver tid være tilgængelig for Fødevarestyrelsen. Følgende er konstateret:virksomheden
har ingen dokumentation for at virksomhedens sortiment af fødevarekontaktmaterialer følger gældende
national og EU-lovgivning for materialer og genstande, herunder forordning 1935/2004. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Der vil blive indhentet oplysninger fra leverandører.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt om krav om sporbarhed og videregivelse af anvendelsesanvisninger/restriktioner til næste kundeled.
Vejledt generelt om krav til fødevarekontaktmaterialer, jf. krav i forordning nr. 1935/2004, GMP-forordning nr.
2023/2006, plastforordning nr. 10/2011, specielt krav om råvaresammensætning, total og evt. specifik migration
samt formulering af overensstemmelseserklæringer. Endelig vejledt om DK-bekendtgørelse nr. 579 fra 2011.
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