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Virksomhedens egenkontrol: Tilbagetrækning: Proceduren blev
kontrolleret (kontaktoplysninger, hindring af markedsføring,
Hansborggade 30

information til Fødevarestyrelsen) i tilfælde af sundhedsfarlige

6100 Haderslev

fødevarer. Ydet konkret vejledning omkring virksomhedens

28122071

tilbagetræknings procedure og hvor de kan finde hjælpe til
deres procedure.
Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Spurgt ind til hvordan virksomheden
1

sikrer sig de produkter virksomheden købe /infører / importere

1

overholder reglerne for mærkning. Virksomheden kunne
redegøre for den procedure.

1

Spurgt ind til hvordan virksomheden kan dokumentere

1

sporbarhed på de produkter de sælger. Set faktura. Ingen

1

anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Indførsel: Modtagelse af indførte varer sker
på i Danmark registreret fødevarelager efter en skriftlig
ansvarsfordeling. Vejledt virksomheden om en skiftlig
ansvarsfordeling mellem virksomheen og produktions
virksomheden.
Dokumenter til indførsel af animalske fødevarer udarbejdes af
speditionsfirma. Virksomheden abonnerer på lov nyt for at
holde sig ajour med reglerne i forbindelse med indførsel /
import fra 3. lande.
Spurgt ind til hvordan sikrer sig at der ikke er særlige
restriktioner på de produkter de importere og hvad hvis der
er.(procedure) Ydet konkret vejledning omkring virksomhedens
procedure ved import / samhandel.
Eksport: Virksomheden udfører kun færdigpakkede fødevarer.
Ingen anmærkninger.

X

Særlige mærkningsordninger: Gennemgået det det indsendte
egenkontrolprgram i forbindelse med virksomhedens
ansøgning om en økologi godkendelse.
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Virksomheden har også medsendt den generelle erklæring (bilag 2) underskrevet.
Kontrolleret mærkning af økologiske fødevarer: Ø-mærket/EU-logoet/ingrediensliste/kodenummer.
Kontrolleret virksomhedens procedure for modtagekontrol af økologiske produkter.
Kontrolleret sammensætning af økologiske fødevarer. Ydet konkret vejledning omkring økologi reglerne.
Kontrolleret dokumentation vedr. økologiske produkter. kontrol af økologi-dokumentation - parti- og
leverandør-dokumentation. Virksomheden har pt. kun en leverandør og denne virksomhed er dansk.
Økologi erklæring og økologi godkednelse vil bliver fremsendt. ingen anmærknnger.
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