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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
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og inventar på råvarelager og urterum. Ingen anmærkninger
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Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
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Mærkning og information: Følgende er konstateret:

1

Virksomheden markedsfører teen Chaplon bjergblomst te.
Virksomheden har ikke kunne fremvise dokumentation for,
hvad teen har med bjergblomster at gøre eller om der er tilsat

1

blomster fra et område med særlig vækstbetingelser. Teen
indeholder udover grøn og sort Ceylon te, tørret blomster af

1

morgenfrue, roser og kornblomster. Den grønne og sorte
Ceylon stammer fra bjergområderne på Sri Lanka.

1

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden oplyser, at
de vil ændre mærkningen ved næste optryk. De oplyser
desuden, at navnet stammer fra brandet Chaplon, som de
opkøbte i november 2017. Produktet med dette navn har været
på markedet i 7-8 år under den tidligere ejer.
Vejledt generelt om reglerne for mærkning af fødevarer.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante
økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende
kalenderår (modtagekontrol, regnskab, krydskontrol,
dokumentation, adskillelse, identifikation,rengøring, pakning,
mærkning, import, opdateret økologirapport). Ingen
anmærkninger
Kontrolleret rengøring samt adskillelse mellem økologiske og
konventionelle varer ved opbevaring og produktion, herunder
at de fastlagte procedurer følges. Ingen anmærkninger.

X
Kontrolleret virksomhedens modtagekontrol af økologiske
produkter, herunder kontrol af gennemførelse og registrering
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af modtagekontrol samt kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning af økologiske fødevarer med EU-logoet, ingrediensliste og kodenummer. Kontrolleret
Chaplon Bjergblomst te, Chaplon Breakfast te og Økologisk Chai te. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation vedr. økologiske produkter kontrol af økologi-dokumentation - parti- og
leverandør-dokumentation - for registrerede ind- og udgående varer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskabet for økologiske fødevarer: Kontrol af løbende registreringer, kontrol af periodevise
balanceopgørelser, stikprøvevisbalancekontrol med udgangspunkt i fysisk vareoptælling for udvalgte produkter,
sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter. Ingen anmærkninger.
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