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Dette er en kampagnekontrol som led i
sporbarhedskampagnen på fødevarer.
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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret procedurer og
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fremgangsmåder i tilfælde af tilbagetrækning af produkter og
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vedhåndtering af forbrugerklager. Ingen anmærknninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse/egenkontrolprogram i forhold til
1

fødevareaktiviteter. Følgende er konstateret: Virksomheden har
skriftlige beskrivelser af de forhold der er gældende i forhold til
deres aktiviteter. Den skriftlige risikoanalyse er ikke foretaget i

1

forhold til kompositioner og de aktive ingredienser. Der findes

1

procedurer for hvordan der sikres at produkter er notificerede
inden markedsføring, hvilken komposition der er gældende.

1

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

1

som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om skriftlig

1

risikoanalyse i forhold til aktiviteter samt om revision af
risikoanalysen og egenkontrolprogrammet.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: NeoPhe tablets, Lotnr. 170506B. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens vurdering af analyseresultater for
aktive stoffer - kontrolleret produktet: NeoPhe. Ingen
anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering
er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret mundtlig egenkontrol for eksport, herunder
procedurer for sikring af at virksomheden overholder krav i
anvendte eksportcertifikater, samt dokumentation for at et
givent certifikat er gennemgået og betingelser i certifikatet er

X

X

overholdt. OK. Kontrolleret styring af anvendte og annullerede
certifikater (i nummerrækkefølge). Ingen
anmærkninger.Kontrolleret procedurer for håndtering af
10-05-2017

3 timer

Kontrolrapport
PreKUlab

Revvej 41
4220 Korsør
36767219

side 2 af 2

certifikatpapir, herunder opbevaring i aflåst skab, fysisk register med kopi af anvendte certifikater og
annullerede certifikater. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: Virksomhedens egenkontrolprogram er ikke fuldstændigt på skrift, men virksomheden
har en fyldestgørende forklaring på alle relevante punkter.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om skriftlig egenkontrol på lelevant lovgivning.
Kontrolleret procedurer for håndtering af certifikatpapir, herunder opbevaring i aflåst skab, fysisk register med
kopi af anvendte certifikater og annullerede certifikater. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret stikprøvevis dokumentation for afsendelsesdato for varer med underskrevet certifikat. Ingen
anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret obligatorisk mærkning af fødevarer til særlige medicinske formål
(Avonil i pulver og NeoPhe tabletter inkl. at produkterne er notificerede. Ingen anmærkninger. Vejledt generelt
om særlige mærkningsregler.
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