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Denne kontrol er gennemført med gennemgang af den seneste
auditrapport fra certificeringsorgan BRC fra april 2019.
Sleipnersvej 3

Opfølgning på 6 afvigelser er gennemgået.

4600 Køge

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

29778108

uden anmærkninger: at der på lager ikke opbevares
uvedkommende materiel eller kemikalier, med risiko for
forurening af frugt og grønt der opbevares i åbne kasser på
1

lager.

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Kontrolleret stikprøvevis at porte ved

1

udleveringsrampe er sikret mod indtrængen af skadedyr.

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Kontrolleret at virksomheden i deres
risikovurdering har medtaget risikoen for pesticidrester i frugt
og grønt. Set dokumentation for at virksomheden stiller krav til

2

leverandører, herunder også leverandører fra 3. land til
overholdelse af pesticid forordningen m.m. i EU (BRC
certificering).
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret:
offentliggørelse af kontrolresultater.
Følgende er konstateret: Offentliggørelse af kontrolresultater
på åben hjemmeside. Kontrollere følgende hjemmeside:
http://www.fruit.dk/content/dk Virksomheden har link til
www.findsmiley.dk, men ikke til virksomhedens
kontrolresultater.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Virksomheden oplyser at denne hjemmeside ikke er
virksomhedens officielle hjemmeside:
http://totalproducenordic.com. Denne hjemmeside er d.d. ikke
mulig at komme ind på.
Vejledt generelt om at link skal ændres, så det henviser til

X

dirkekte til virksomhedens kontrolresultater eller hjemmesiden
skal lukkes. Alle hjemmesider hvor der markedsføres fødevarer
skal offentliggøre kontrolresultater.
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Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret foranstaltninger i forbindelse med import af økologiske fødevarer fra
tredjelande.
Det indskærpes, at reglerne om import af økologiske fødevarer, herunder de i økologirapporten fastlagte vilkår,
skal overholdes.
Følgende er konstateret: Parti COI.ZA.2018.0001067 (Økologiske appelsiner) er solgt i september 2018.
Kontrolattest er stemplet 13. december 2018 af Told og virksomheden har dokumenteret varemodtagelsen uden
dato eller underskrift. På kontrolattesten er denne virksomhed desuden angivet som 1. modtager af partiet,
men det er en pakkevirksomhed der er 1. modtager og dermed dem der foretager den lovpligtige fysiske
modtagekontrol.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi ændre procedurer.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
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