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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Gennemgået
virksomhedens procedurer i forbindelse med en evt.
Langebjergvænget 13

tilbagekaldelse. Ingen anmærkninger.
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virksomhedens risikoanalyse i forbindelse med aktiviteten
samhandel. Ingen anmærkninger. Vejledt generelt omkring
opdatering af analysen ifm. import af
1

fødevarekontaktmaterialer(til egen produktion) fra Kina.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på

1

egen hjemmeside.

1

Mærkning og information: Stikprøvevis kontrolleret sporbarhed
på konkret levering af gin og vodka. Ingen anmærkninger.

1

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med

2

kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er

1

korrekt registreret til indførsel af fødevarer fra
samhandelslande. Vejledt generelt omkring regler for
registrering i forbindelse med evt. import af
fødevarekontaktmaterialer der ikke anvendes til egen
produktion, men videresælges.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret mærkning og
markedsføring af økologiske fødevarer.
Det indskærpes, at reglerne om mærkning af økologiske
fødevarer skal overholdes.
Følgende er konstateret: MAMA vodka, var ikke mærket med
obligatorisk EU logo, kontrolkode nr. og oprindelse, men med
det frivillige "Røde Ø med tekst". Machaby gin, var mærket
med EU logoet, men uden angivelse af kontrolkode nr. og
oprindelse.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi følger op med
det samme og får rettet mærkningsfejlen. Indskærpelse

X

medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden. Hjemtaget
indkøbsfaktura og billede dokumentation
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Vejledt generelt omkring dansk mærkning i forbindelse med angivelse af oprindelse(f.eks. EU jordbrug).
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Regnskab for økologiske fødevarer, kontrol af løbende
registreringer af indgående og udgående varer, samt sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte
produkter.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation vedr. økologiske produkter, fra råvareleverandør,
lønarbejdsvirksomhed og lagerhotel.
Varestandarder: Stikprøvevis kontrolleret obligatoriske oplysninger på spiritus, varebetegnelse, Lot mærkning,
netto mængde og alkohol indhold. Ingen anmærkninger
Stikprøve kontrolleret dokumentation for at specifikationerne for anvendelse af varebetegnelsen "vodka" er
overholdt jf. bilag 2 i 110/2008. Ingen anmærkninger
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