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Kontrolrapporten er ændret d. 14.02.2014.
1

Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Påbud fremsendes.
Følgende er konstateret: Der er indkøbt en holder til

1

papirhåndklæder, men den er ikke hængt op på
personaletoilettet. Det accepteres, at vasken i det nærliggende

1

køkken anvendes som håndvask under forudsætning af, at der
også her opsættes engangsaftørringsmiddel. Der er ikke
etableret forrum til toilettet. Der er ikke udarbejdet et
løsningsforslag til de indretningsmæssige krav. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: Papirholder ophænges idag
(det har været svært at finde de rigtige skruer). Kontrolleret
opbevaring af produkter. Vejledt om, at kasser m.v. fjernes fra
gulvet omkring pakkeborde. OK.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Det indskærpes, at
virksomheder, som markedsfører sig på egen hjemmeside, skal
vise de seneste fire kontrolrapporter på et synligt sted på
hjemmesiden. Følgende er konstateret: Der er ikke et link til
kontrolrapporter på virksomhedens hjemmeside.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der vil blive

X

oprettet et link på hjemmesiden. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Virksomheden kan inden 14
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dage anmode om skriftlig begrundelse og kan påklage afgørelsen til Fødevareministeriets Klagecenter senest 4
uger efter modtagelse af kontrolrapporten eller en skriftlig begrundelse. En eventuel klage skal indgives til
Fødevarestyrelsen. Ophængning af kontrolrapport kontrolleret: Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Fulgt op på påbud fra forrige kontrolbesøg. Virksomheden har indsendt skriftlige
egenkontrolprocedurer. Egenkontrolprocedurerne er ikke fyldestgørende, da virksomheden fortsat har
problemer med mærkningen. Afgørelse om forlængelse af frist for efterkommelse af påbud fremsendt. Følgende
er konstateret: Virksomheden kunne ikke ved tilsynet fremvise dokumentation for, at fødevarer solgt direkte fra
tysk produktionsvirksomhed til danske kunder ledsages af korrekt dansk mærkning. Gennemgået eksempler på
mærkningsoplysninger på hjemmesiden og konstateret flere fejl vedrørende ingrediensrækkefølge,
tilsætningsstoffer, allergener og næringsdeklarationer. Virksomheden havde følgende bemærkninger:
Virksomheden går videre med sagen.
På hjemmesiden er det konstateret, at kildevand sælges med bemærkninger om "at megen af det kildevand, der
sælges i Danmark, er oppumpet grundvand, der indeholder nitrit mm. Vi sælger rigtigt kildevand". Det er en
angivelse, der er egnet til at vække angstfølelser hos forbrugerne, hvilket er forbudt, jf. § 76 i
Mærkningsbekendtgørelsen. Virksomheden oplyser, at teksten fjernes fra hjemmesiden: OK.
Godkendelser m.v.: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Fødevareregionen har modtaget ansøgning og tegning. Virksomheden er efterfølgende blevet registreret.
Tilsætningsstoffer m.v.: Fulgt op på forbud fra forrige kontrolbesøg. Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Virksomheden har
en overensstemmelseserklæring på plastdunke. Der mangler enkelte oplysninger, som virksomheden er ved at
fremskaffe fra leverandøren.
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