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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering, økologi samt
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væsentligt ændrede aktiviteter.

2920 Charlottenlund

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

38251244

anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse/egenkontrol for
importaktiviteter er dækkende på følgende områder: vurdering
af leverandør, herunder deres implementering af HACCP
principperne. Vejledt konkret om risikovurdering af
mikrobiologiske, kemiske og fysiske risici for hver procestrin,
dvs. import og samhandel samt brug af ekstern transport og
1

lager. Kontrolleret, at virksomheden har aftaler om

1

varemodtagelse med lageret og kunder.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret:

1

Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside

1

www.vivaolivia.dk..
Virksomheden linker til den sidste kontrolrapport. Vejledt

1

konkret om, at der skal vises sidste 4 kontrolrapporter på
hjemmesiden. I øvrigt ingen anmærkninger.
Vejledt konkret om evt. løsningsmuligheder for visning af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: Wild Green Fig Jam, Hot Aivar fra Makedonien og
økologiske Kartoffel Gnocchi fra Italien. Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: ingrediensliste,
nettovægt, holdbarhed og næringsdeklaration på ovennævnte
produkter. Vejledt om regler for mærkning med "bedst før".
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er

X

korrekt registreret til indførsel af fødevarer. Stikprøvevist
kontrolleret dokumentation for sporbarhed på fødevarer som
virksomheden har købt.
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Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
(modtagekontrol dokumentation, sammensætning, mærkning, opdateret økologirapport). Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for, at leverandører af økologiske fødevarer er underlagt økologikontrol.
gennemgået indkøbsfaktura for sidste leverance af økologiske Kartoffel-Gnocchi. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning af økologiske fødevarer (EU-logoet/ingrediensliste/kodenummer). Ingen anmærkninger.
Virksomheden er flyttet til nuværende adresse og har økologirapport, der er udstedt til virksomhedens gamle
adresse. Denne økologirapport gælder indtil en ny bliver udstedt af Fødevarestyrelsen. Virksomheden anmodes
om at indsende opdateret egenkontrol/bilag til økologirapporten.
Varestandarder: Vejledt konkret om, at mærkningen af ekstra jomfruolivenolie skal indeholde følgende
oplysning:
»olivenolie af bedste kvalitet, der er udvundet direkte af oliven og udelukkende ved mekaniske processer«.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret, at virksomheden ikke markedsfører fødevarer med tilsætningsstoffer.
Emballage m.v.: Vejledt om dokumentation for emballage, der er anvendt til indpakning af fødevarer fra 3.
lande.
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