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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaring af ikke letfordærvelige
2

fødevarer.

2

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse opbevaringsområde/skabe.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Vejledt generelt om
reglerne vedr. visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
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Godkendelser m.v.: Det indskærpes, at virksomheden
registrering skal være dækkende. Det gør sig gældende for
lønarbejde af økologiske fødevarer under private label, som
kræver at virksomheden skal have økologirapport der dækker
disse aktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomheden får diverse økologiske
fødevarer herunder Baobao, morbær, gojibær, hampefrø,
kakaopulver, kokoschips, mv produceret i eget varemærke.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi udarbejder et
økologisk egenkontrolprogram, så vi kan få styr på vores
økologigodkendelse. Indskærpelse medfører gebyrbelagt
opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.

X

Vejledt konkret om at registrere samhandelsaktivitet via
blanket til Fødevarestyrelsen.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret
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mærkning/markedsføring af økologiske fødevarer.
Det indskærpes, at reglerne om mærkning, markedsføring af økologiske fødevarer skal overholdes.
Følgende er konstateret: Virksomheden mærker med dansk kontrolkode hvor produkterne er produceret under
private label i slovenien med kontrolkode SE-EKO-001. Endvidere har virksomheden skrevet at det er Eu jordbrug
for følgende vare, hvor varene har oprindelse i 3 land. Stikprøvevist kontrolleret Morbær med oprindelse i
Tyrkiet, Gojibær med oprindelse i Kina, Baobab med oprindelse Malawi, Guarana med oprindelse i Brasilien,
Kakaopulver med oprindelse i Peru og Kokoschips med oprindelse i Ski Lanka.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får styr på mærkningen.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: sporbarhed af fødevarekontaktmateriale for
kokosskåle og bestik.
Vejledt konkret om krav til overensstemmelseserklæring for de enkelte FKM materialer.
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