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Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret:
Virksomhedens risikoanalyse/egenkontrol for importaktiviteter
Frederiksvej 35, st th

er delvis dækkende på følgende emner: vurdering af kemiske

2000 Frederiksberg

risici i forskelige fødevarer, herunder i økologisk te. Der er kun

38733702

vurderet forekomst af tanniner i teen. Der er ikke vurderet
mikrobiologiske risici, fysiske risici og risiko for pesticidrester i
teen. Der er ikke taget stilling til GMP/CCP.
Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse, da
virksomheden kun køber økologisk te i EU.
1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret offentliggørelse

1

af kontrolrapporter på egen hjemmeside www.agent-green.dk.
Link på hjemmesiden til kontrolrapporter på

1

findsmiley-hjemmeside virker ikke. Virksomheden vil prøve at

1

etablere linket på ny.

1
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: diverse økologiske te fra EU. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning med nettovægt og bedst før på
økologisk White tea (Pai Mu Tan). Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Følgende er
konstateret: Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af
fødevarer. Virksomheden oplyser, at de pt. ikke indfører
fødevarer fra 3 lande. Stikprøvevist kontrolleret dokumentation
for sporbarhed på fødevarer som virksomheden har
købt/modtaget.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- og
P-numre.
X

Særlige mærkningsordninger: Alle relevante
økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende
kalenderår (modtagekontrol, dokumentation, mærkning). Ingen
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anmærkninger.
Virksomheden har kun købt økologisk te fra EU siden sidste kontrolbesøg.
Kontrolleret dokumentation for, at leverandører af økologiske te er underlagt økologikontrol. Der er henvisning
til økologisk oprindelse af økologiske te på fakturaer fra leverandører til virksomheden og fra virksomheden til
kunder.
Kontrolleret mærkning af økologisk White Tea (Pai Mu Tau) med
EU-logoet/ingrediensliste/kodenummer/råvarens oprindelse). Ingen anmærkninger.
Vejledt om, at Ø’et uden teksten ”statskontrolleret økologisk” kan anvendes i forbindelse med markedsføring og
reklame for fødevarer, der markedsføres som økologiske i varebetegnelsen.
Pt. ingen import af økologiske fødevarer fra 3. lande.
Medtaget dokumentation for White Tea (Pai Mu Tau) til krydskontrol.
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