VEBBESTRUP FLØDEIS

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
V/LEIF CHRISTENSEN

uden anmærkninger: Produktion og oplagring af konsumis.

Sdr Truevej 1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

9500 Hobro

anmærkninger: Renholdelse af følgende virksomhedens

12378270

lokaler/udstyr

M283

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af
virksomhedens lokaler. Ingen anmærkninger.
1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på

1

egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning med

1

ingredienser, mærkning med næringsdeklaration og QUID
mærkning.

2

Det indskærpes, at færdigpakkede fødevarer i en
ingrediensliste skal være mærket med oplysning om mængden

1

af de ingredienser, der anprises i varedeklarationen (QUID
mærkning). Endvidere indskærpes, at færdigpakkede fødevarer
skal mærkes med en næringsdeklaration.
Følgende er konstateret: Få varianter (Bananis, Flødeis med
chokolade- og nougatstykker) mangler mængdeangivelser for
fløde. Der mangler næringsdeklaration på følgende produkter:
Bananis, Flødeis med chokolade- og nougatstykker, Tiramisu
islagkage.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Følgende er kontrolleret: Mærkning af færdigpakkede
fødevarer med ingrediensen chokolade, idet chokolade skal
overholde chokoladebekendtgørelsen. Datablade er medtaget
til nærmere vurdering med henblik på opfyldelse af
chokoladebekendtgørelsen.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er kontrolleret uden

X

anmærkninger: Virksomhedens modtagekontrol af økologiske
produkter
Regnskab for økologiske fødevarer. Vejledt generelt om punkt
02-05-2019

2 timer 45 min.

Kontrolrapport
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1.3 i bilag 2 til økologibekendtgørelsen omhandlende vurdering af balance mellem forbrug af råvarer og
produktion af færdigvarer.
Dokumentation vedr. økologiske produkter.
Rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved opbevaring og
tilberedning.
Mærkning, sammensætning og markedsføring af økologiske fødevarer.
Dokumentation for overholdelse af GMO-forbuddetpå ikke-økologiske ingredienser samt hjælpestoffer.
Overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden.
At økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Vejledt om
enkelte tilføjelser til bilag, herunder tilføjelse om kontrol af gmo dokumentation, om kontrol af afsenderadresse
sammenholdt med leverandørerklæring, om angivelse af regnskabsbilag og om at der ikke anvendes rework til
økologiske produkter, samt at det beskrives hvordan råvare- og færdigvarebalancer sammenholdes og vurderes,
jf. tidligere punkt.
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