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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Håndtering af forbrugerklager, procedure
Thorsgade 46A, 3. th.

for tilbagetrækning

2200 København N

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens

37594679

risikoanalyse for råvare: risici:gær, skimmel, aflatoksiner,
fremmedlegemer, pesticider samt dokumentation for 3. lands
leverandørs ISO 22000 certificering. Ingen anmærkninger.
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Vejledt om risikovurdering af færigvaren hvis virksomheden er
produktansvarlig og ejer af procuktet ved tapning samt om
risikovurdering vedr. allergener, mærkning og cadmium samt

1

bly- d er anvendt grænseværdi jf. 1881/2006 taget for varer i

1

våd vægt.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter

1

på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.

1

Mærkning og information: Der er kontrolleret for sporbarhed

1

et led tilbage på økologisk hibiscus et led tilbage. ingen
anmærkninger
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Mærkning med ingrediensliste, nærings dekleration.
Konkret vejledt om krav til Quidmærkning ved anprisning af
ingredienser, mindre mangler vurderet som bagatelagtig
afvigelse ved dette tilsyn.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Registrering for importaktiviteter.
Kontrolleret virksomhedens vareudvalg og aktiviteter: Ingen
anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante
økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende
kalenderår (dokumentation for tapperi har økologiske staus,
dokumentation for leverandør af økologisk hibiscus har
økologisk status, økologiske status angivet på indgående
faktura for økologiske hibiscus, forhåndsanmeldelse og korrekt

X

import og fortoldning af varer (Økologisk hibiscus) omfattet af
certifikat PRJ830542/707785, mærkning med Eu logo,
økologiske status og kontrol nr samt oprindelse af råvarer i
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forbindelse med EU logo på iste. regnskab råvare økologisk hibiscus anvendt i iste m ingefær 1/1-2017 til 1-8-17,
sammensætning af økologiske iste m ingefær). Ingen anmærkninger
vejledt om angivelse på økologisk ststus på samtlige økologiske ingredienser, og tydeliggørels af hvilke råvarer
der er afrikanske, samt tilpasning af recept og færdigvareregnskab og muligheder for produktionsdata overførsel
og om krav om økologisk status på udgående fakturaer, mindre afvigelser er vuderet som bagatelagtig
overtrædelse ved dette tilsyn.
Tilsætningsstoffer m.v.: der anvendes ikke tilsætningsstoffer i varerne
Emballage m.v.: der forhandles kun varer produceret i EU, vejledt generelt om muligheder for for sikring af
egnethed af pakkemateriale for råvarer importeret fra 3. land
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