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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaring af råvarer og færdigvarer,
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adskillelse og faciliteter til hygiejnisk håndvask, virksomheden

2630 Taastrup

oplyser den ikke modtager returvarer.

34458375

Kontrolleret anvendelse af rengørings og desinfektionsmidler
samt affaldshåndtering, ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens procedurer for sporbarhed og
1

tilbagetrækning, ingen anmærkninger.

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Daglig rengøring og rengøring af

1

genbrugsemballage.

1
Følgende er konstateret: Støv og snavs på insektnet og
1

urenheder på indvendig side at opvaske låge

1

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

1

som en bagatelagtig overtrædelse.

1

Vejledt generelt om rengøring af opvaskemaskine og insektnet
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Skadedyrssikring, indretning og vedligeholdelse
af produktionslokaler, virksomheden oplyser at gulv og vægge i
opvaskeområde vil blive malet og istandsat i sommerferien
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse for fysiske og
mikrobiologiske risici. Vejledt om risikovurdering af acrylamid,
og farvestoffer
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Dette er en kampagnekontrol som
led i sporbarhedskampagnen på fødevarer.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Økologisk
marcipan, Ristede hasselnødder, Kakaosmør med farve
Valrhona 12654 Eclat dór og Pasta di Nocciola Piemonte IPG.
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X

Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Obligatorisk
generelmærkning af Classic gaveæske med ingrediensliste,
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næringsdeklaration fremhævelse af allergene ingredienser, nettoindhold, holdbarhedsangivelse og ansvarlig
virksomhed.
Vejledt konkret om regler for mærkningssprog på virksomhedens WEB butik og for angivelse af farvestoffer i
selve ingredienslisten,
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg: Ingen anmærkninger.
Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens register for samhandlede animalske fødevarer. Ingen anmærkninger
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
modtagekontrol dokumentation, adskillelse, mærkning, import. Ingen anmærkninger.
Virksomheden er endnu ikke påbegyndt økologisk produktion kun angivelse af økologiske ingredienser.
Følgende er konstateret: Classic gaveæske med økologisk marcipan i ingredienslisten er % andelen af økologisk
marcipan ikke angivet og kontrolinstansen dk-øko-100 er heller ikke angivet. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Varestandarder: Følgende er konstateret: Virksomheden mærker ikke med % kakaotørstofindhold jf.
chokoladebekendtgørelsen, virksomheden oplyser at man fremadrettet vil angive kakaotørstofindholdet.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for mærkning af chokolade
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