Brazil Natural

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
frosne bær(acai) i fryser.-ok. Temperatur kontrolleret.-ok.
Valby Langgade 86C

Gennemgået indkøb af produkter. Alt kommer via italien.-ok

2500 Valby

Hygiejne: Rengøring: Lokale og inventar kontrolleret.-ok.

39289040

Hygiejne: Vedligeholdelse: Lokale og inventar samt om dører er
tætsluttende mod gulv.-ok. Kontrolleret om der er aktivitet af
skadedyr. Der er ingen.-ok.
1
1

Mærkning og information: Kontrolleret mærkning med

1

oprindelse samt ingredienser og holdbarhedsdatoangivelse.-ok.
Faktura kontrolleret et led bagud.ok.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med

1

kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er

1

korrekt registreret til indførsel af fødevarer. Produkterne har

1

oprindelse i Brasilien men kommer ind i EU i italien.-ok.
Gennemgået muligheder for samling af kontrol når nyt lager
findes. Der er pt 2 adresser hvilket ikke er hensigtsmæssigt.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante
økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende
kalenderår (modtagekontrol/transport, regnskab, krydskontrol,
dokumentation, adskillelse/identifikation/rengøring,
forarbejdning/pakning, sammensætning,
GMO-dokumentation, mærkning, import, transport, opdateret
økologirapport). Ingen anmærkninger
Gennemgået certifikat fra leverandør i italien.-ok.
Kontrolleret dokumentation vedr. økologiske produkter :
kontrol af økologi-dokumentation - parti- og
leverandør-dokumentation - for registrerede ind- og udgående
varer / kontrol af dokumentation for GMO-frihed på
ikke-økologiske ingredienser samt hjælpestoffer / kontrol af, at

X

de fastlagte procedurer følges]. Ingen anmærkninger.
Indgående faktura kontrolleret for oplysning om økologistatus.
Leverandør har fremsendt særskilt dokument på hvilke
17-12-2018

45 min.

Kontrolrapport
Brazil Natural

Valby Langgade 86C
2500 Valby
39289040

side 2 af 2

varenr/lotnr der er økologisk da systemet til fakturering ikke har den mulighed.-ok. Der er kun tale om et acai
produkt.
Kontrolleret regnskabet for økologiske fødevarer kontrol af løbende registreringer / kontrol af periodevise
balanceopgørelser / stikprøvevisbalancekontrol med udgangspunkt i fysisk vareoptælling for udvalgte produkter
/ sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges].
Ingen anmærkninger. Der er indkøbt 255 colli og solgt 103 colli. Optalt lager 152 colli. Der er derfor god
overensstemmelse.
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