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Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse/egenkontrolprogram for indkøb.
Sonnerupvej 41

Ingen anmærkninger.

3300 Frederiksværk

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter

26453844

på egen hjemmeside kontrolleret. Vejledt konkret om
eventuelle løsningsmuligheder. Følgende er konstateret: der er
link til kontrolrapport til produktions virksomheden men ikke til
kontorvirksomheden. I øvrigt ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger:
1

Kontrolleret mærkning af Vita Biosa 1 liter (mærket til det

1

danske marked). Kontrolleret at de urter der fremgår af
mærkningen også fremgår af datablad.

1

Følgende er konstateret: et produkt er mærket med mindst

1

holdbare til. Forholdet vurderes under de foreliggende

1

omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt
konkret om mærkning: bedst før.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: rør sukker,
sukker, melsa, mælkesyre bakterie.

1

Ingen anmærkninger.
Kontrolleret sporbarhed på Gulerod/Gurkemeje/Ingefær fra DK
leverandør. Vejledt om intern sporbarhed, så det sikres at når
der købes vare til denne adress, men varene leveres til anden
virksomhed skal der være følgedokumenter med varerne, så
kravene om sporbarhed efterkommes.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens
importaktivitet. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret procedurer for håndtering af certifikatpapir,
herunder opbevaring i aflåst skab, fysisk register med kopi af
anvendte certifikater og annullerede certifikater. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret egenkontrol for eksport, herunder procedurer for

X

X

sikring af at virksomheden overholder krav i anvendte
eksportcertifikater, samt dokumentation for at et givent
certifikat er gennemgået og betingelser i certifikatet er
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overholdt. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: virksomhedes procedure for at sikre, at de betingelser og oplysninger, der er anført i
dokumenter er overholdt er ikke beskrevet i egenkontrolprogrammet.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret at to af virksomhedens leverndører i Danmark er
underlagt fødevarekontrol. Virksomheden modtager varer fra andre EU-lande. Virksomheden er vejledt om,
hvordan der kan indhentes dokumentation for at leverandører i andre EU-lande er underlagt fødevarekontrol i
nationalt land.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
Kontrolleret at to leverandører i DK og en leverandør i EU er underlagt økologikontrol. Kontrolleret at varerne på
to indgående og en udgående faktura er beskrevet med økologisk status. Kontrolleret at en vare er mærket
korrekt med EU's bladmærke, kontrolkodenummer og oprindelse. Kontrolleret
regnskab, dokumentation, mærkning, import, . Medtaget kopi af faktura til krydskontrol. Ingen anmærkninger
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke dokumentation for EU/ikke EU oprindelse på urter. Urterne er
købt i EU. Virksomheden mærke produktet med EU/ikke EU oprindelse. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne.
Emballage m.v.: Dokumentation for fødevarekontaktmaterialer kontrolleret. Kontrolleret
overensstemmelseserklæring på plast tank og 3L BIB. Ingen anmærkninger
Sporbarhed af fødevarekontaktmaterialer kontrolleret på plast tank og 3L BIB. Ingen anmærkninger
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