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Kosttilskud

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

Arne Jacobsens Allé 13

uden anmærkninger: Gennemgået virksomhedens mundtlige

2300 København S

procedurer for tilbagetrækning og kundehenvendelser.

16089818

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse, herunder
HACCP-plan. Vejledt konkret om at udvide risikoanalysen med
1

risikovurdering for tilsætningsstoffer.
Endvidere set ansvarsfordeling mellem lagervirksomhed og
Bayer.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter

1

på virksomhedens produkthjemmesider kontrolleret. Ingen
anmærkninger.

1

Mærkning og information: Vejledt konkret om at

1

holdbarhedsmærkningen "mindst holdbar til og med" ændres

1

til bedst før.
Der er kontrolleret for sporbarhed et led frem (mellem lager og

1

modtager) og et led tilbage. Ingen anmærkninger.

1

Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i
forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
Ingen anmærkninger.
Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for
fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den
nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret
herom.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret anmeldelse af
virksomhedens kosttilskud. Følgende er konstateret:
Virksomheden har anmeldt kosttilskuddet Berocca til
Fødevarestyrelsen. Ingen anmærkninger.
Vejledt konkret om at opdatere kosttilskudsanmeldelsen, så
anmeldelsen stemmer overens med produktindholdet.

X

X

Virksomheden har anmeldt flere tilsætningsstoffer end der i
produktet Berocca. Endvidere har virksomheden ikke anmeldt
at isomalt og sorbitol er i produktet. Forholdet er vurderet som
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en bagatelagtig overtrædelse. Ydet konkret vejledning om korrekt anmeldelse af kosttilskud.
Kontrolleret obligatorisk mærkning af kosttilskud Berocca. Ingen anmærkninger.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret fødevarer indeholdende tilsætningsstoffer. Følgende fødevare er
kontrolleret uden anmærkninger: Kosttilskudet Berocca
Kemiske forureninger: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret dokumentation for at
kosttilskudet Berocca overholder grænseværdier for tungmetaller.
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