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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Virksomheden har redegjort for sine
Tuborg Parkvej 10

tilbagetrækningsprocedurer og håndtering af 2

2900 Hellerup

forbrugerhenvendelser i 2017. Set eksempel på analyseattest

35636528

for et parti barer undersøgt mikrobiologisk.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse og
1

egenkontrolprogram. Der er ikke udpeget nogen kritiske
kontrolpunkter.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på

1

egen hjemmeside.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Kontrolleret mærkning af økologisk bar med

1

kokos og økologisk bar med pebermynte, herunder

1

varebetegnelse, ingrediensliste, mængdeangivelse, nettovægt,
bedst før dato, ansvarlig virksomhed, næringsdeklaration.
Anprisning med højt protein på de samme to barer, ok. Set
sporbarhedssystem dels i form af lagerlister, eksempler på
fakturaer fra fælles drev og fakturaer indhentet fra bogholder
på anden adresse. Vejledt virksomheden konkret om at
sporbarhedsdokumentation skal være tilgængelig på adressen.
Virksomheden oplyser, at der omlægges til navision fra
årsskiftet og der fra dette tidspunkt vil være adgang til hele
regnskabet fra adressen.
Godkendelser m.v.: 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 importaktivitet. Det er konstateret,
at virksomheden ikke importerer fødevarer under
restriktion/intensiveret kontrol. Ingen anmærkninger.

X

Kontrolleret virksomhedens vareudvalg: Ingen anmærkninger.
Opdateret risikooplysninger i KOR.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante
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økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår (regnskab, dokumentation, sammensætning,
mærkning). Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation vedr. økologiske produkter (kontrol af økologi-dokumentation i form af parti- og
leverandør-dokumentation stikprøvevis for registrerede ind- og udgående varer (parti 210318, pebermynte bar)/
kontrol af, at de fastlagte procedurer følges). Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning af økologiske fødevarer (Ø-mærket/EU-logoet/ingrediensliste/kodenummer). Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret regnskabet for økologiske fødevarer (stikprøvekontrol af posteringer i lagerliste/ sporbarhedskontrol
med udgangspunkt i udvalgte produkter / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges). Ingen anmærkninger.
Konstateret at virksomheden i løbet af tilsynet ikke kan fremvise fuld sporbarhed på parti 210318
pebermynte-bar, idet der mangler dokumentation for varer, der ikke er leveret til lager, men er solgt direkte til
aftagere. Dette betragtes i dag som en bagatelagtig overtrædelse, idet virksomheden oplyser, at den vil
fremsende denne dokumentation til Fødevarestyrelsen.
Tilsætningsstoffer m.v.: Der anvendes ikke tilsætningsstoffer i virksomhedens produkter.
Emballage m.v.: Virksomheden oplyser, at den ikke er ansvarlig for emballage.
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