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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Procedurer for tilbagetrækning.
Tuborg Boulevard 12, 3.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

2900 Hellerup

anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse, herunder

34054770

HACCP-plan. Vejledt konkret om tilpasning af risikoanalysen, så
der risikovurderes for kemiske, fysiske og mikrobiologiske
risicis.
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Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside www.sealandbirk.com og
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www.sealandnaturalresources.com.
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Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Sporbarhed et led tilbage via faktura på
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råvaren økologiske birkevand samt sporbarhed et led frem og
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et led tilbage på færdigvare birkevand 330 ml med smag
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Elderflower og Raspberry. Sporbarhed et led tilbage på lemon
flavor.

1

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: At produktet
sealand økologisk birke vand med smag af Edelflower med
næringsdeklaration, batch nr., nettovægt samt ingrediensliste.
Følgende er konstateret: Virksomheden distribuerer til flere
lande og det er konstateret, at mærkningen ikke er ensartet
indenfor EU lande. På nogle produkter står der produceret "af"
Sealand Natural Resources og ikke "for". Derudover mangler
kategoribetegnelsen for tilsætningsstoffer på nogle lande
etiketter og på andre er kategoribetegnelserne ikke de samme.
På visse lande er birkesaft Quid mærket, som det skal, men
mangler på andre.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden oplyser, at
det vil blive rettet snarest

X

Vejledt generelt om mærknings reglerne og henvist til EU
forordning 1169/2011
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at ubenyttet certifikatpapir
26-10-2017

2 timer 40 min.

Kontrolrapport
Sealand Natural Resources ApS

Tuborg Boulevard 12, 3.
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opbevares under lås samt at virksomheden kan redegøre for alle certfikatpapir udleveret af Fødevarestyrelsen.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at virksomheden opbevarer underskrevne og annullerede certifikatpapir under lås. Ingen
anmærkninger.
Gennemgået virksomhedens procedure for hvordan de sikrer at varen ikke har forladt landet inden de sender
certifikat til underskrift samt gennemgået aftalen med lagervirksomheden/produktionsvirksomheden som
pakker og afsender varer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret to certifikater underskrevet i marts og juni 2017, kontrolleret at virksomheden anvender korrekt
certifikat. Ingen anmærkninger. Kontrolleret at virksomheden kan redegøre for at antal vægt angivet på
certifikatet stemmer overens med det der er fremsendt. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: På certifikatet fremgår virksomheden som producent, men varerne produceres i en
anden virksomhed i Danmark. Virksomheden oplyser at det vil blive ændret næste gang de udfylder certifikater.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om at virksomheden om at udarbejde skriftlige procedurer for følgende:
For håndtering og udfyldning af certifikater, for hvordan de sikrer modtagelandets krav er opfyldt, udarbejdelse
af erstatningscertifikater.
Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
(krydskontrol, dokumentation, mærkning). Ingen anmærkninger
Kontrolleret dokumentation vedr. økologiske produkter, kontrol af økologi-dokumentation - parti- og
leverandør-dokumentation - for registrerede ind- og udgående varer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning af økologiske fødevarer: Ø-mærket/EU-logoet/ingrediensliste/kodenummer]. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation vedr. økologiske produkter: kontrol af dokumentation for GMO-frihed på
ikke-økologiske ingredienser. Kontrolleret Ingefær ekstrakt. Ingen anmærkninger.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret anvendte tilsætningsstoffer i sealand birk water. Ingen anmærkninger
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