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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Kanalholmen 25

uden anmærkninger: mundtlige procedurer for

2650 Hvidovre

tilbagetrækning.

30815424

Virksomhedens egenkontrol: Skriftlig ansvarsfordeling med
selskab med lager og import som er eneste leverandør til
virksomheden, samt styring af risici ved fejl mærkning. ingen
1

anmærkninger.
Konkret vejledt om muligheder for at sikre at kød der
markedsføres som egnet til Tatar overholder mikrobiologiske

1

kriterier.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.

1

Mærkning og information: Der er kontrolleret for sporbarhed

1

på økologisk jomfru olivenolie et led frem og et led tilbage, via

1

faktura, ingen anmærkninger.

1

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: advarsels
mærkning på 3 typer honning/ vare med indhold af honning
vedrørende uegnethed til børn under et år.
Godkendelser m.v.: Virksomheden oplyser, at den ikke
importerer fødevarer. Kontrolleret via sporbarhed , se under
mærkning, og vurderet korrekt. ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens vareudvalg og aktiviteter: Ingen
anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante
økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende
kalenderår ( ind-ud regnskab (på vare niveau, virksomheden
køber kun hvis der er en bestilling), dokumentation for sælgers
økologiske status, mærkning af økologisk ekstra jomfru
olivenolie, angivelse af øko status på ind og udgående faktura
for økologisk ekstra jomfru oliven olie). Ingen anmærkninger.
Udtaget faktura til krydskontrol.

X

X

Varestandarder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
obligatorisk tekst på jomfru oliven olie jf.
gennemførselsforordning 29/2012 og at marmelade (blomme)
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og honning (akacie) overholder bekendtgørelse 838 af 10. okt 2003 henholdsvis bekendtgørelse 774 af 4. juni
2015.
Tilsætningsstoffer m.v.: virksomheden køber alle varer i Danmark i selskab delvis ejet af virkosmheden.
Emballage m.v.: Der forhandles ikke emballage i virksomheden
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