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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens
procedure for tilbagetrækning af fødevarer. Ingen
anmærkninger.

Toftegade 15, 2 th
4000 Roskilde

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens

30693752

egenkontrolprogram og risikoanalyse. Virksomheden har
foretaget risikovurdering af mærkningen af fødevarer.
1

Der er ikke risikovurdering af bl.a. leverandør/lønproducent og
tilsætning af næringsstoffer.
Virksomheden oplyser at det vil blive tilføjet.

1

Forholdet er ved dette tilsyn vurderet som bagatelagtig
overtrædelse da virksomheden har procedure for at sikre
samarbejdspartnere er underlagt kontrol samt at

1

virksomheden har sikret sig at leverandøren/producenten har

1

foretaget analyse for næringsstoffer i kosttilskud.

1
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret offentliggørelse
af kontrorapport på virksomhedens hjemmeside.
Virksomheden har på hjemmesiden www.rawfood.dk ikke link
til kontrolrapporter. Virksomheden oplyser at det har fået en ny
hjemmeside men link til findsmiley vil blive sat på snarest.
Vejledt om reglerne for offentliggørelse.
Mærkning og information: Kontrolleret den generelle
mærkning af kosttilskuddene Planteforce Magnesium og
Plantforce Osteo Magnesium. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens procedure for sporbarhed og
batchdokumentation. Ingen anmærkninger.
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.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret at kosttilskuddene
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Planteforce Magnesium og Plantforce Osteo Magnesium er anmeldt til Fødevarestyrelsen samt kontrolleret
obligatoriske mærkning af kosttilskud. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at anmeldelsen stemmer med mærkningen af produktet.
Følgende er konstateret: Virksomheden har i anmeldelsen ikke oplyst deklareret mængde for vitaminer for
kosttilskuddet Plantforce Osteo Magnesium. Virksomheden oplyser at rettelser for mængde og oplysning om
producent og lager vil blive sendt til Kosttilskudsgruppen.
Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår.
Kontrolleret sporbarheden et led tilbage for økologiske fødevarer samt kontrolleret at leverandøren er underlagt
økologikontrol. Ingen anmærkninger.
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