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Der er ikke fulgt op på påbud fra sidste kontrolbesøg pga. frist.
Literbuen 11

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

2740 Skovlunde

uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer på lager i

19047296

steuetage.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er konstateret: Rengøringen af
lagerlokaler hvor der opbevares færdigemballerede fødevarer
1

trænger flere steder til rengøring specielt under inventar og

1

oven på indpakkende fødevarer. Forholdet vurderes under de

1

foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig

1

overtrædelse.

1

Vejledt generelt om reglerne for rengøring af steder der ikke er
lettilgængelige.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende

1

lokaler: Lagerlokaler i steuplan. Ingen anmærkninger.

1
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Opbygningen af virksomhedens risikoanalyse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside (https://sowco.dk/).
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: Chokolade, Chicory drik og slik. Ingen
anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter. Følgende
er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens
aktiviteter herunder registrering for køb i EU/samhandelslande.
X

Særlige mærkningsordninger: Alle relevante
økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende
kalenderår (modtagekontrol regnskab, dokumentation og
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mærkning).
Kontrolleret dokumentation vedr. økologiske produkter: Kontrol af parti- og leverandørdokumentation for
registrerede indgående varer.
Kontrolleret virksomhedens modtagekontrol af økologiske produkter fra maj 2018 til d.d.
Kontrolleret mærkning af økologiske fødevarer. Produkterne "organic chicory", "Yumaerth organic gummu bears
pomegranata pucker" og "Living Earth Hindbær og Cashew mælkechokolade" er mærket med EU-logoet,
ingrediensliste og kodenummer.
Kontrolleret regnskabet for økologiske fødevarer: Kontrol af løbende registreringer af ind og udgående varer.
Ingen anmærkninger.
Vejledt generelt om reglerne for leverandørdokumentation.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret mærkning på "Yum Earth organic gummy bears pomegrante pucker" i
forhold til økologireglerne. Følgende er konstateret: Produktet er bortset fra ganske få detaljer kontrolleret uden
anmærkninger. På produktet er der konstateret følgende type af mindre mærkningsfejl vedr. manglende
oversættelse af geografisk oprindelse. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse, henset til overtrædelsens karakter.
Vejledt generelt om kravene til mærkning på dansk af obligatoriske oplysninger.
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