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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring og
adskillelse på lageret. OK.
Norddigesvej 2, 1 tv

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøringsniveauet på

8240 Risskov

lageret. OK. Mundtlig gennemgået røngringsfrekvenser for

35809740

periodisk rengøring. OK Virksomheden har ekstern firma til at
foretage rengøringen.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af
1

følgende lokaler: Lageret, herunder at porten er tætsluttende.

1

Ingen anmærkninger. Endvidere set skadedyrsrapport fra sidste

1

tilsyn af ekstren skadedyrsbekæmper. OK.

1

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse/egenkontrolprogram for sporbarhed og
varemodtagelse. Ingen anmærkninger. Vejledt konkret om

1

virksomheden skal udarbejde et samhandelsregistrer, da

1

virksomheden er begyndt at købe mælkeprodukter fra EU.

2

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.

1

Mærkning og information: Kontrolleret obligatorisk mærkning
herunder allergenmærkning, ingrediensliste og
næringsdeklaration på følgende produkter: Raw bar med
almonds, cashew cocos, protein bar med dark chocolate,
coconut & cherry. Hydro Pro med lemon flavour, Pre-Workout
Watermelon flavour, soy protein 500 g, Diet Milk Shake med
kakao og Diet Milk Shake med vaniljesmag. OK.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer 1. led tilbage og
1. led frem: Diet Milk Shake med kakao og Diet Milk Shake med
vaniljesmag. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår kontrolleret. Ingen
anmærkninger. Endvidere kontrolleret at virksomheden
anvender registeret vognmænd til transport. OK.
Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten samhandel. Virksomheden er korrekt

X

X

registreret til indførsel af fødevarer. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Det indskærpes, at økologiske
fødevarer skal overholde økologireglerne og de i
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økologirapporten fastlagte vilkår. Følgende overtrædelser er konstateret: Virksomheden har markedsført
økologiske fødevarer uden at være registreret til dette. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi lader
os registrere med det samme. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages.
Se klagevejledning på bagsiden.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret datablad på næringsstoffer i Diet milk shake med kakao og Diet milk shake
med vaniljesmag. Ingen anmærkninger. Virksomheden har modtaget datablad fra leverandøren. OK.
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