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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
1

Udleveret tillægsside
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret at der

1

faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder, - ok.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af viksomhedens
produktionslokale og pakkelokale, herunder inventar,-ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Vedligeholdelse af juicemaskine, ok.
Virksomhedens egenkontrol: Set dokumentation på at indhold
af THC er mindre end 0,2 ppm. - ok.
Set at den tilgængelige anvendelige analysemetode, der pt. er
den mest følsomme er anvendt, - ok.
Kontrolleret dokumentation for perioden maj 2017 til idag for
opbevaringstemperatur, varemodtagelse og rengøring -ok.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: Hampplanter til fremstilling af hampjuice, - ok.
Kontrolleret mærkning af emballerede fødevarer, herunder

X

kontrolleret at de quidmærker, og allergener er fremhævet
visuelt i ingredienslisten-ok. Virksomheden mærker med
næringsdeklaration, herunder vejledt om at mættede fedtsyrer
2 timer 30 min.
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angives, heraf mættede fedtsyrer i næringsdeklaration -ok.
Virksomheden er begyndt at tilrette hjemmeside, og virksomhed arbejder videre med dette, således mærkning
heraf fremgår som på produkterne og virksomheden oplyser, at anprisning om omega 3 osv slettes fra
hjemmeside, eller tilføjes under næringsdeklarationen-ok.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
(modtagekontrol herunder kontrol af at fødevarer og faktura en mærket øko/transport, regnskab, krydskontrol,
dokumentation, adskillelse/identifikation/rengøring, forarbejdning/pakning, sammensætning, mærkning,
herunder at økologiske ingredienser er opmærket i ingrediensliste, og virksomheden oplyser, at små emballager
fremadrettet mærkes med kontrolkodenummer og oprindelse sammen med eu-logo, transport, opdateret
økologirapport). Ingen anmærkninger
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