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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Mundtlige procedure for tilbagekaldelser
Finsensvej 125, st. tv.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

2000 Frederiksberg

anmærkninger: Udkast til virksomhedens risikoanalyse for

38733702

DK/EU vare, skriftlige prcedure for varemodtagelse, konkret
vejledt om krav til risikoanalyse, herunder opbygning i:
procestrin og fysisk, kemiske og mikrobiologiske risici, alvor og
1

sandsynlighed. Der er ikke udarbejdet sådan, men købes pt kun
vare i DK og EU, hvorfor forholdet er vurderet som bagatelagtig
overtrædelse ved dette tilsyn.
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Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.

2

Mærkning og information: Kontrolleret ernæringsanprisninger.

1

Kontrolleret anvendelse af ernærings og/eller

2

sundhedsanprisninger.
Det indskærpes, at det ved anprisning med mængde af xx
vitamin/ xx stof, skal kunne fremlægges dokumentation for at
varen overholder kravene i forordning 1924/2006 vedr. vitamin
indhold og at der ved brug af uspecefikke
sundhedsanprisninger skal være ledsaget af en specefik
godkendt sundhedsanprisning.
Følgende er konstateret: Snack (get raw, variant med mandler
og hindbær samt med choko/valnød) markedsføres på egen
hjemmeside : www.agent-green.dk/get-raw-bar som rig på
vitamin c (hindbær/mandel variant) og antioxidant rig
(hindbær/mandel variant og choko/valnødde variant), der kan
ikke fremvises dokumentation for indhold af vit. c, og der kan
ikke fremvises dokumentation for korrekt brug af anprisninge
med indhold af antioksidanter.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: det er materiale
vi har fået af leverandører, og vi fjerner det fra hjemmesiden.

X

X

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
på udleveret/fremsendt retssikkerhedsblanket.
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Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: sporbarhed et led tilbage og et led fremad på macadamian
nødder, ca. 45 kg, ingen anmærkninger, samt et led tilbage på get raw snack - der mangler specefikation af
varen, vurderet som bagaterlagtig overtrædelse ved dette tilsyn
Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Følgende er konstateret: Virksomheden oplyser, at de pt. ikke indfører fødevarer fra andre lande. Stikprøvevist
kontrolleret dokumentation for sporbarhed på fødevarer som virksomheden har købt/modtaget.
Vejledt om at aktiviteten bør afmeldes, hvis virksomheden ikke længere ønsker at importere. Virksomheden
oplyser at de ønsker at beholde importregistreringen, da det forsat er plan at starte impprt fra 3. land.
Konkret og generelt vejledt om procedure ved import af vegetabilske vare omfattet af restriktioner/intensiv
kontrol
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens modtagekontrol af økologiske produkter.
Det indskærpes, at reglerne om modtagekontrol af økologiske produkter, herunder de i økologirapporten
fastlagte vilkår, skal overholdes.
Følgende er konstateret: der kan ikke fremvises dokumentation for modtage kontrol af økologisk get raw snack,
det påhvilker jf. økologi egenkontrolprogram virksomheden.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi havde forstået det som at det kun var på vare fra andre EU
lande og 3. land.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
kontrolleret uden anmærkninger: dokumentation for modtagekontrol af økologisk macademia nødder modtaget
fra andet EU land.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Regnskab for køb, salg og afstemning samt lagerbeholdning, økologiske fødevarer: nødder, snackbar , ajourført
til dags dato.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation vedr. økologiske produkter, macaderia nødder,
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status på købsfaktura, salgs faktura og sælgers økologi certifikat
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