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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens
procedure for håndtering af fødevarer. Virksomheden har ved
Møllehaven 8

kontrolbesøget ingen fødevarer på lageret. Ingen

4040 Jyllinge

anmærkninger.

20029846

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikringen af
lageret. Ingen anmærkninger.
1
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
1

egenkontrolprogram, skriftlige procedurer samt risikoanalyse

1

for bl.a. indkøb, varemodtagelse, opbevaring og skadedyr.

1

Ingen anmærkninger.
Vejledt om risikovurdering af leverandør samt dansk mærkning

1

på fødevarer.

1
1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside www.apropos.dk.

1

Mærkning og information: Kontrolleret sporbarheden et led
tilbage og et led frem for chokolade samt gennemgået
virksomhedens procedure for sporbarhed. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens procedure for mærkning af
fødevarer på dansk inden levering til kunder. Ingen
anmærkninger.
Godkendelser m.v.: 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 og

X

fødevarekontaktmaterialr fra EU-lande.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er konstateret:
03-10-2018
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Virksomheden har indkøbt og markedsført økologisk chokolade uden at være registreret til dette hos
Fødevarestyrelsen. Virksomheden har sidst solgt økologisk chokolade i november 2017. Virksomheden
markedsfører ikke chokoladen som økologisk på hjemmesiden eller på udgående faktura. Virksomheden oplyser
at konsulenten skulle have anmeldt det og han troede at det var registreret til aktiviteten.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for anmeldelse af aktivitets ændringer herunder økologi.
Emballage m.v.: Kontrolleret sporbarheden for keramik krus og glas karaffel. Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Overensstemmelseserklæring på fødevarekontaktmaterialer fra
leverandøren.
Følgende fødevarekontaktmateriale er kontrolleret: Keramik krus fra et andet EU land samt glas karaffel fra en
dansk leverandør.
For keramik krus erklærer leverandøren overholdelse af bl.a forordning 1935/2004, 2023/2006 og direktiv
84/500. Vejledt konkret om danske regel om bly og cadmium indholdet ved mundrand.
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