BEVCO A/S

side 1 af 2

Kontrollen sker som kontrol i 3. led med tilbagetrækningen af
lakridsshots i flasker (70 cl.) og rør(2 cl.).
Blomstervej 60

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Virksomheden har spærret

8381 Tilst

varen på lageret.

34590222

Bødeforelæg fremsendt på 60.000 kr.
Følgende er konstateret: Virksomheden har d. 25. januar 2022
kl. 12.38 modtaget information om tilbagekaldelse fra
4

leverandøren af følgende produkter:

1

Råstoff Pure Liquorice 70 cl. (LOT nummer: L21119, L21133,
L21162, L21066) samt Råstoff Pure Liquorice 2 cl. (LOT

1

nummer: L21119, L21133, L21162, L21066).
Virksomheden har d. 27. januar kl. 16.45 kontaktet
leverandøren med henblik på, at få præciseret
produktionsdatoer fra leverandøren. Virksomheden har
modtaget svar på dette fra leverandøren d. 27. januar kl. 16.50.
Virksomheden fører sporbarhed i deres systemer på dato og
har derfor ikke mulighed for at se sporbarhed på de enkelte
LOT-numre. Derfor afgrænses omfanget på baggrund af dato
-ultimo maj til dags dato.
Virksomheden oplyser, at produktet Råstoff Pure Liquorice 70
cl. er afsat til 22 kunder samt at produktet Råstoff Pure
Liquorice 2 cl. er afsat til 25 kunder i den afgrænsede periode
hvor de tilbagetrukne produkter kan være iblandt de solgte
varer.
Virksomheden har kontaktet en kunde pr. telefon og mail d. 27.
januar kl 15.38, men har ikke kontaktet de andre kunder.
Dokumentaion i form af aftagerlister, fotodokumentation, samt
mailkorrespondancer medtaget.
Virksomheden oplyser at der er 16 fuldtidsansatte i
virksomheden.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi stopper alt

X

salg så snart vi får oplysningerne og har været under flytning i
hele perioden.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
31-01-2022

2 timer 45 min.

Kontrolrapport
BEVCO A/S

Blomstervej 60
8381 Tilst
34590222

side 2 af 2

anmærkninger: Renholdelse af gulv i lagerlokale.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens skriftlige
egenkontrolprogram (HACCP-plan) for sporbarhed og tilbagetrækninger.
Vejledt generelt omkring den online tilbagetrækningsvejledning på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
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