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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
råvarer og færdigvarer på lagre, OK. Virksomheden har
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gennemgået procedurer for kontrol af råvarer ved
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varemodtagelse, OK. Set fremstilling af kosttilskud i kapsler,
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pakning af lakridspulver og tapning af mandelolie, OK. Der er

4646

faste procedurer for påklædning inkl. hårnet og skægbind for
medarbejdere.
1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af råvare- og

1

færdigvarelager (stueplan og første sal) og produktionslokaler

1

på første sal, OK. Virksomheden anvender egnet

1

desinfektionsmiddel til rengøring af maskiner m.v.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Har set ibrugtagning af nyindrettet
lokale til fremstilling af kosttilskud i kapsler, hvor enkelte huller

1

ved rørføring til loft vil blive udbedret, OK.

1

Virksomhedens egenkontrol: Virksomheden har gennemgået

1

procedurer for måling og kalibrering af vægte m.v., procedurer
for ændringer i egenkontrol og risikoanalyse samt verifikation

1

af deres udpegede kritiske kontrolpunkt, OK. Virksomheden har

1

gennemgået enkelte af deres leverandøraftaler og især i

1

relation til forordningen for kontaminanter i fødevarer, OK.
Virksomheden har gennemgået deres procedurer for analyser
af næringsstoffer i nye anmeldte kosttilskud samt for
stikprøvekontrol af eksisterende produkter ud fra en
risikovurdering og kendskab til leverandører m.v., OK.
Mærkning og information: Kontrolleret obligatorisk mærkning
som bl.a. ingrediensliste, forhandler og/eller producent, bedst
før, kategoribetegnelse af tilsætningsstoffer og nettovægt på
følgende produkter: Amazing kapsler, K vitamin K1, Tranbær
vegetabilske kapsler, Artiskok kapsler, økologisk basis-farsmix,
økologisk bukkehornsfrø og økologisk grøn te-gunpowder, OK.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomheden har et
register til registrering af oplysninger for samhandel af

X

animalske fødevarer, OK. Vejledt om hvis leverandør er
forskellig fra producent så skal producentoplysninger også
fremgå af registeret.
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Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret at følgende kosttilskud Amazing kapsler, K vitamin K1, Tranebær
vegetabilske kapsler og Artiskok kapsler, er anmeldt til Fødevarestyrelsen.
Kontrolleret obligatorisk mærkning af førnævnte kosttilskud og at den anvendte kilde til vitamin K1 er tilladt, OK.
Kontrolleret analyseattest for indholdet af K1 vitamin og en analyseattest for kontrol af D-vitamin, OK.
Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår herunder modtagekontrol,
regnskab, krydskontrol (medtaget kopi af faktura), dokumentation, adskillelse/identifikation/rengøring/pakning,
sammensætning, GMO-dokumentation og mærkning, OK.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret kosttilskud indeholdende tilsætningsstoffer og næringsstoffer. Følgende er
kontrolleret uden anmærkninger: Amazing kapsler, K vitamin K1, Tranebær vegetabilske kapsler og Artiskok
kapsler.
Kemiske forureninger: Virksomheden har gennemgået deres procedurer og håndtering af urter i relation til
stofferne pyrrolizidinalkaloider samt tungmetaller, OK.
Emballage m.v.: Set overensstemmelseserklæring fra leverandør af glasflasker og plastlåg til brug for bl.a.
mandelolie, OK.
Vejledt om Fødevarestyrelsens vejledende aktionsgrænser for hvilke niveauer af tetrahydrocannabinol (THC),
der kan accepteres i fødevarer baseret på industrihamp.
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