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Kontrolbesøget sker på baggrund af en anonym
forbrugerhenvendelse.
Industrivej 1C

Ved kontrolbesøget har virksomheden fået

5750 Ringe

starthjælpsvejledning om fødevarekontrol, offentliggørelse af

41637439

kontrolrapporter, egenkontrol og risikovurdering, hygiejne,
indretning af virksomheden, personlig hygiejne, uddannelse,
skadedyrssikring, sporbarhed, fødevarekontaktmaterialer,
1

registrering fx ved import og eksport, samhandel, økologi,
registrering ved væsentligt ændrede aktiviteter samt bestilt

1

vejledning og forhåndsgodkendelse.

1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Opbevaring af færdigpakket iskaffe sirup
og færdigpakket bobble-tea herunder at alle fødevare er

1

ophævet fra gulv. Kontrolleret uden anmærkninger:

1

Personalefaciliteter herunder hygiejnisk toilet faciliteter
herunder faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder.
Kontrolleret uden anmærkninger: Procedurer for
lønproduktion ved eksternt tapperi.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: Lager med
færdigpakket fødevarer.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for
varemodtagelse og opbevaring. Vejledt konkret om en
løsningsmulighed for anvendelse af Fødevarestyrelsens
eksempel på risikoanalyse for små engrosvirksomheder.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Link til
findsmiley.dk på hjemmeside. Følgende er konstateret: Der er
ikke link til Findsmiley på virksomhedens hjemmeside.
Virksomheden er flyttet til nye lokaler den 1. juli 2022, og har
ændret adresse ved Fødevarestyrelsen og vil få linket sat på
hjemmesiden med det samme. Forholdet vurderes under de

X

foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt generelt om reglerne vedr. visning af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
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Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Kaffe koncentrat (et handelsled
tilbage) og Havafiesta bubbletea strawberry (et handelsled frem). Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter
samt registrering af følgende særlige aktiviteter: samhandel. Virksomheden oplyser at 2 andre virksomheder
også opbevare emballage/drikkevare på samme lager, virksomheden registreres derfor d.d. til deling af lokaler.
Virksomheden er indplaceret i risikogruppe Lav og er omfattet af Stikprøvebaseret basiskontrol på baggrund af
de aktiviteter virksomheden har oplyst, med de justeringer der blev konstateret ved kontrolbesøget dags dato.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
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