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Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lager. OK
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
Bugattivej 5L

anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: lagerlokale

7100 Vejle

inkl. område omkring port og udvendig dør.

35391754

Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Den generelle
vedligeholdelse af lokaler og inventar på lager. Ingen
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
1

anmærkninger: Set virksomhedens procedurer ved

1

tilbagetrækning af fødevarer.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.

1

Følgende er konstateret: Link på hjemmeside er indsat, men

1

linket fungerer ikke korrekt, da der linkes til en tom side på

2

www.findsmiley.dk
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Mærkning og information: Kontrolleret procedure for

1

videreførsel af mærkningsoplysninger på varer der sælges til
detailbutikker. OK
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomheden er registreret
til samhandel. OK
Særlige mærkningsordninger: Det indskærpes, at reglerne om
regnskab for økologiske fødevarer, herunder de i
økologirapporten fastlagte vilkår, skal overholdes. Følgende er
konstateret: Virksomheden har siden 4/12-2017, hvor
økologirapporten blev udarbejdet, ikke lavet
økologiregnskab(køb, salg samt dokumentation for fysisk
lageroptælling). Dette skal iflg. økologirapporten udarbejdes
kvartalsvist. Virksomheden havde følgende bemærkninger: vil
rette op på forholdet. Indskærpelse medfører gebyrbelagt

X

opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Følgende økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende
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1 time 45 min.
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kalenderår (modtagekontrol, dokumentation, adskillelse/identifikation, mærkning, import, samt opdateret
økologirapport). Ligeledes set økologierklæring for leverandør af økologisk te. Ingen anmærkninger
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden anvender en del emballage, hvori
varebetegnelsen indeholder fx "te", der dermed angiver anvendelse af emballage.
Følgende er konstateret: Enkelte poser mangler dokumentation for at det er egnet til formålet.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
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