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Kontrolrapporten er ændret 15. november 2018,
Hovedkontor

kontrolresultatet er uændret.

Roskildevej 65

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

2620 Albertslund

uden anmærkninger: mundtlige procedure for tilbagetrækning,

26259495

samt opfølgning på forbruger klager med udgangspunkt i sag
om Pizza nov. 2018 med afvigende smag og udsende som blev
tilbagekaldt.
1

Virksomhedens egenkontrol: Vedr. varslede ændringer af
egenkontrol procedure for Kokosolie til forebyggelse af for højt
niveau af PAH4, disse er tilføjet egenkontrolprogrammet, der

1

stilles krav til leverandør om at der regelmæssigt foretages

1

analyse på færdigvare og at disse kan indhentes. Ingen
anmærkninger

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på

1

egen hjemmeside.

1

Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: syltede økologiske grønsager et led frem, og et led

1

tilbage , Ingen anmærkninger.

1

Kontrolleret mærkning med markedsansvarlig i EU på vin,
næringsdekleration på økologiske rosiner. 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
Kontrolleret uden anmærkninger: at rosiner i container MEDU
6998394 er forhåndsanmeldt og frigivet, omfattet af CED
DK-KBH-2018-141 + DK-KBH-2018-142, ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Styring af anvendte certifikater (i nummerrækkefølge), at kopi
af anvendte og at ubrugt certifikat ark opbevares under lås.
Virksomheden oplyser at de ikke ønsker forsat eksport,

X

modtaget Certifikat ark nr. 3104091 til returnering,
eksportstatus ophørt hos FVST, virksomheden er vejledt om at
dersom der ønskes eksport certifikater senere kræver det ny
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ansøgning om eksport registrering, og fremsendelse af tilfredsstillende eksport egenkontrolprocedure.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
(mærkning af: vin, rosiner, frisk frugt, mindre fejl i mærkning vedr. farve på EU logo, fejl vedr. form af logo,
manglende oversættele af oprindelse (anført på andet end dansk/lign. sprog) samt mangler vedr. kontrol kode
nr og oprindelse vurderet som bagatelagtig overtrædelse ved dette tilsyn, udført krydskontrol på modtaget
krydskontrol vedr. syltede grønsager, dokumentation for pakkervirksomhed samt sælgers af øklogiske mango har
økologi rapport, økologiske status på købsfaktura for øko mangoer, at sending af økologiske rosiner certrifikat
COI.US.2018.0002999 fra 3. land, er forhåndsanmeldt og toldpåtegning). Ingen anmærkninger
Medtaget kopier af dvs. dokumenter til krydskontrol
Konkret vejledt om at virksomhed der foretager sidste behandling i form af pakning/mærkning skal påføre eget
kontrol nr.. Afvigelser derfra vedr. mango pakket i NL men mærket med spansk kontrol nr og solgt af spansk
virksomhed medtaget til yderligere kontrol og videresendelse til krydskontrol.
Varestandarder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: 3 partier af frugt og grønt er mærket med
oplysninger om oprindelsesland, jf. mærkning af vare på lager for virksomheden.
Kemiske forureninger: Kontrolleret accaptabelt niveau af PAH 4 samt Benzo (a) pyrene jf. analyse rapport af 16
maj 2018i kokosolie, ingen anmærkninger
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: dokumentation for egnethed af plastkasse, i form
af producents (I NZ) erklæring. Drøftet krav til overensstemmelseserklæringer, konkret vejledt om krav om
importørs overensstemmelseerklæring jf. bek. 1248/2018, § 18.
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