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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Hygiejne under oplagring af råvarer på råvarelageret,
Strandvejen 2, stuen

opbevaring af råvarer på lager og i fryser herunder

5500 Middelfart

temperaturkontrol, procedure for modtagelse af returvarer -

35810064

der modtages ikke returvarer, vand til rengøring, der udtages
prøver af proces-/rengøringsvand hver tredje måned, når der
er produktion i virksomheden, håndtering af allergener - der er
1

mandler og hasselnødder i alle virksomhedens Rawbars,

1

hvorfor der ikke kræves særlige forholdsregler under

1

håndtering/produktion heraf. Ingen anmærkninger.
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Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret: Renholdelse af

1

lager, produktion og pakkerum herunder gulve, vægge, hylder,
produktionsborde, maskiner. Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret: Rengøring svært tilgængelige steder
som lofter på lager og i pakkerum. Følgende er konstateret: Der

4

ses spindelvæv i loftet på både lager og i pakkerum, hvor der
også hænger døde fluer i. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse, da virksomheden vil rengøre dette straks.

1

Vejledt konkret om at øge rengøringsfrekvensen svært
tilgængelige steder.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: Lager herunder indretning. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret:
Virksomhedens risikoanalyse for foranstaltninger der foretages
vedrørende allergener, da virksomheden har hasselnødder og
mandler i alle Rawbars samt udfaser valleprotein, vurderes det
pt. ikke nødvendigt, ift. virksomhedens nuværende aktiviteter,
at foretage særlige foranstaltninger vedr. allergener. Ingen
anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Fulgt op på administrativ
bøde fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret: Der linkes korrekt til Find smiley så

X

kontrolrapporterne er tilgængelige på virksomhedens
hjemmeside. Ingen anmærkninger.
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Særlige mærkningsordninger: Virksomheden politianmeldes da de stadig sælger/markedsfører konventionelle
fødevarer som økologiske fødevarer. På virksomhedens hjemmeside markedsføres bl.a. Rawbar med vanilje,
Rawbar med chokolade og ingefær, hvor det fremgår, at alle ingredienserne er økologiske samt fremgår det af
hjemmesiden, at økologisk Rawbar med chokolade og ingefær indeholder stevia glykosider, ligeledes fremgår
det, at varerne er på lager. Virksomhedens navn: Organic Nature indikerer, at produkterne er økologiske.
Virksomheden sælger/markedsfører derfor stadig ikke økologiske fødevarer som økologiske. Virksomheden
oplyser, at de ikke har indkøbt økologisk vanilje. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Varerne er ikke
på lager, jeg får EDB manden til at lægge "udsolgt" på produktet/produkterne på nettet. Virksomheden fik den
19/4-2018 en indskærpelse for salg af ikke økologiske varer.
Vejledt generelt om reglerne for muligheden for at søge dispensation for anvendelse konventionel vanilje, hvis
der på verdensplan er mangel på økologisk vanilje.
Der er taget billeddokumentation af hjemmesiden samt chokolade/ingefær Rawbars mærkning set i
virksomheden.
Det indskærpes, at reglerne om regnskab for økologiske fødevarer, herunder de i økologirapporten fastlagte
vilkår, skal overholdes. Følgende er konstateret: Virksomheden kan ikke fremvise økologiregnskab.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det ligger hos revisoren. Indskærpelse medfører gebyrbelagt
opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Virksomheden er vejledt generelt om, at løbende indgående/udgående økologiregnskabet til enhver tid skal
kunne fremvises ajourført.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret: Overensstemmelseserklæring på fødevarekontaktmaterialer fra
leverandøren.
Følgende fødevarekontaktmateriale er kontrolleret: folie til indpakning af raw bars. Ingen anmærkninger.
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