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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolbesøget sker på
baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Virksomheden oplyser de ikke har solgt nogen produkter i nu
men først lige har bestilt produktet.
Kontrolleret tilbagetrækningsprocedure. Ingen anmærkninger
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse/egenkontrol for
importaktiviteter er dækkende på følgende Import af
kokosnødder for for mikrobiologiske forureninger, kemiske
forureninger samt fysiske forureninger. Ingen anmærkninger
Vejledt i risikoanalyse for transport og opbevaring
Offentliggørelse af kontrolrapport: Vejledt generelt om
reglerne vedr. visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret virksomhedens
hjemmeside. virksomheden har en anbefaling om, at man bør
åbne kokosnødden og kontrollere friskheden inden man
indtager produktet. Ingen anmærkninger
Følgende er konstateret: Virksomheden har billeder af
kokosnødder med sugerør hvor det ikke er muligt at
kontrolleret indenholdet inden indtagelse.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om Mærkning med brugsanvisning og råd om
håndtering (Mærkningsvejledningen afsnit 12.6)
Virksomheden oplyser at de på kunde fakturaen og på
kokosnød kassen vil skrive anbefaling om, at man bør åbne
kokosnødden og kontrollere friskheden inden man indtager
produktet
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er
korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for
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virksomhedens aktiviteter.

Ved kontrolbesøget har virksomheden fået starthjælpsvejledning om fødevarekontrol, offentliggørelse af
kontrolrapporter, egenkontrol og risikovurdering, sporbarhed, registrering fx ved import og eksport, samhandel,
økologi.
Varestandarder: Vejledt konkret om at der skal stå oprindelsesland på fakturaen for frugt og grønt.


