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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Virksomhedens mundtlige redegørelse
Drosselvej 70

for samarbejdsaftale med oplagringsvirksomhed.

2000 Frederiksberg

Ligeledes kontrolleret mundtlige procedurer for

36963255

varemodtagelse, håndtering af kundeklager og tilbagetrækning.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret:
Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
1

Følgende er konstateret: Der er ikke etableret link til
kontrolrapporter på virksomhedens hjemmeside;
www.norspecialities.com.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

1

som en bagatelagtig overtrædelse, da hjemmesiden er meget
ny og ikke fuldt funktionsdygtig endnu.

2

Vejledt generelt om krav vedr. offentliggørelse.

1

Mærkning og information: Kontrolleret mærkning på dansk.
Det indskærpes, at færdigpakkede fødevarer skal være mærket
på dansk med oplysning om varebetegnelse og holdbarhedsdato.
Følgende er konstateret: Varebetegnelse og holdbarhedsdato
er ikke angivet på kaffeposerne 'NOR Pernille' og 'NOR øko
Pernille' på dansk. Der fremgår ordene 'Coffee' og 'Best before'.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det sørger vi for
at tilføje. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende
kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Kontrolleret produktet 'NOR Dark Milk Chocolate 65 %' for
mærkning af allergene ingredienser.
Det indskærpes, at fødevarer skal mærkes med indhold af
allergene ingredienser, samt at disse skal fremhæves i
mærkningen.
Følgende er konstateret: NOR Dark Milk Chocolate 65 %
indeholder mælkepulver som allergen ingrediens, men dette

X

fremgår ikke af ingredienslisten i fremhævet form.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det sørger vi for
at fremhæve i ingredienslisten. Der er ikke solgt nogle af disse
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varer endnu, den er helt ny og fortsat på lager. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Følgende er kontrolleret: Næringsdeklaration på kaffeposen 'Pernille'.
Følgende er konstateret: Virksomheden har angivet indhold af fedt, mættet fedt, kulhydrater og sukker.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om anvendelse af de korrekte betegnelser 'Heraf mættede fedtsyrer' og 'Heraf sukkerarter' i
næringsdeklarationen.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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..
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