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Kontrolbesøget sker på baggrund af en anonym
forbrugerhenvendelse og klagen er forevirst virksomheden.
Blomstervej 60

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

8381 Tilst

anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: porte og

34590222

ydervægge er stikprøvevis kontrolleret for lagerlokaler hovedlager og lager til specialøl, ok.
Kontrolleret: Skadedyrssikring af lageret på virksomheden.
Følgende er konstateret: Der ses mindre lysindfald ved bunden
1

af døre på hovedlager - afstanden mellem bund og dør er

1

mindre end tykkelsen af en kuglepen - virksomheden oplyser

1

under kontrollen at de har bestilt nye døre. Forholdet vurderes
under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig

2

overtrædelse. Vejledt generelt om regler for vedligeholdelse.

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens skriftlige egenkontrolprogram
(HACCP-plan) for skadedyrssikring. Der er tilknyttet et eksternt
skadedyrsfirma. OK.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret obligatorisk mærkning
på følgende produkter: Martell Cognac. Følgende er
kontrolleret uden anmærkninger: Produkterne er mærket med
følgende obligatoriske oplysninger:
Oplysninger om ansvarlig virksomhed
varebetegnelse
mængdeangivelse
alkoholindhold
Kontrolleret mærkning med obligatoriske oplysninger.
Det indskærpes, at færdigpakkede fødevarer skal mærkes med
følgende obligatoriske oplysninger - og at disse oplysninger

X

også skal fremgå af virksomhedens hjemmeside ved fjernsalg:
varebetegnelse,
ingrediensliste efter faldende vægt,
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allergene ingredienser skal være fremhævet visuelt,
alkoholindhold,
nettovægt
og næringsdeklaration.
Følgende er konstateret: Allergene ingredienser fremgår af de fysiske produkter kontrolleret på lageret (Russian
Imperial Stout og Inedit Hvede Øl). Ved stikrprøevsvis kontrol af produkter på virksomhedens hjemmeside findes
to produkter (Russian Imperial Stout og Inedit Hvede Øl) som indeholder allergene ingredienser. Oplysning om
allergener fremgår ikke af hjemmesiden og virksomheden oplyser at de ikke har været opmærksomme på
allergenoplysninger.
Det indskærpes, at der for fødevarer, der indeholder allergene ingredienser, skal allergene ingredienser fremgå
af hjemmesiden ved fjernsalg inden købet.
Det indskærpes, at færdigpakkede fødevarer i en ingrediensliste skal være mærket med oplysning om samtlige
ingredienser, som indgår i fødevaren på fremstillingstidspunktet.
Endvidere fremgår ingrediensliste og næringsdeklaration ikke af følgende produkter:
Mediterranian Tonic Water og Monin Peach Tea, men mange af virksomhedens produkter er undtaget for disse
krav grundet alkohold over 1,2% vol.
Der er vejledt generelt om fødevareinformationsforordningen og mærkningsbekendtgørelsen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger:
Vi kan godt se at der mangler oplysninger om allergener på de pågældende produkter, samt ingrediensliste og
næringsdeklaration på de enkelte produkter med en alkoholprocent på under 1,2% vol. Det får vi opdateret på
vores hjemmeside hurtigst muligt, samt gennemgået de andre produkter som ligger i samme kategori, så dette
stemmer 100% overnes med de gældende retningslinjer.
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: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.
OK.
Virksomheden er under kontrollen indplaceret i hovedbranchen Lager/lagerhotel og evt. engroshandel - Uden
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køl/frost - EE.46.30.88.
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