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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens
Kosttilskud

procedurer for tilbagetrækning af fødevarer. Ingen

Amaliegade 22, 2.

anmærkninger.

1256 København K

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens

32566731

risikoanalyse. Ingen anmærkninger.
Virksomheden har ikke risikovurderet tilsatte næringsstoffer og
1

overholdelse af grænseværdier/vejledende grænseværdier.
Forholdet er ved dette tilsyn vurderet som bagatelagtig
overtrædelse da virksomheden har procedurerne og oplyser at

1

risikoanalysen vil blive opdateret.

1
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på

1

egen hjemmeside www.puori.com.

1
Mærkning og information: Fulgt op på forbrugerhenvendelsen.
1

Henvendelsen har ikke givet anledning til anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens redegørlse for markedsføring på
facebook hvor virksomheden skriver bl.a. at fiskeolie der er
blevet dårligt eller oxideret kan smage grimt, lugte grimt og
give opstød. Virksomheden kan redegører for at teksten er
skrevet generelt for alle fiskeolier. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologisk valleprotein solbær og mørk
chokolade er mærket med ingrediensliste, fremhævelse af
allergene ingredienser, bedst før dato, oplysninger om ansvarlig
virksomhed samt næringsdeklaration. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens procedure for sporbarhed samt
aftalen med lagerhotellet, producenten og pakkeriet. Set
eksempel på sporbarhed et led frem og et led tilbage for Puori

X

Vitamin D3 (batchnr. 047043). Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens eksport
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aktivitet. Virksomheden har ikke fået udstedt eksportcertifikater siden sidste år. Virksomheden har returneret
ubenyttede vandmærkepapir (det gamle version) til Fødevarestyrelsen og har ikke anmodet om nye.
Virksomheden oplyser det ikke vil have behov for at få udstedt certifikater i fremtiden.
Aktiviteten ophøres.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten
import og samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår.
Kontrolleret dokumentation vedr. økologiske produkter [økologidokumentation og partidokumentation]. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret mærkning af økologiske fødevarer [EU-logoet og kodenummer]. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkningen af økologiske ingredienser i Puori Whey Black Current. Følgende er konstateret:
solbærpulver og rødbedejuice er ikke mærket som økologiske. Virksomheden kan fremvise dokumentation for at
producenten har fået tilladelse til at anvende ikke-økologiske solbær. Tilladelsen er gældende til den 4.
september 2018. Produktet kontrolleret under tilsynet er produceret inden denne dato. Ved indhentning af
produkt datablad fra producenten, er der konstateret at rødbede er tilsat som naturlig aroma men er ikke
mærket som aroma i ingredienslisten. Ingen anmærkninger.
Vejledt konkret om reglerne for mærkning af økologiske ingredienser.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret fødevare indeholdende tilsætningsstoffer. Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Puori Vitamin D3.
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