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Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for aktiviteten
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import af fødevarer. Virksomheden har arbejdet på at uddybe
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risikoanalysen og har beskrevet forhold der er relevante for 3.
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lands import af fødevarer.
Vejledt konkret om muligheder for yderligere uddybning af
risikoanalysen, mere specifikt vedr. udpegning og minimering af
risiko for forekomst af pesticider, metaller, procesforureninger
og naturlige toksiner.
Ligeledes vejledt om uddybning af risikoanalyse for forhold der
1

beskriver kontrol af produktionsvirksomheden.

1
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret:
2

Offentliggørelse af kontrolrapport på egen hjemmeside.

1

Følgende er konstateret: Der er henvisning til

1

'Fødevarestyrelsen' på forsiden til virksomhedens hjemmeside,
men linket til 'www.findsmiley.dk' virker ikke.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om krav vedr. offentliggørelse.
Mærkning og information: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden vedr. mærkning af
rødbedepulver. Følgende er konstateret: Virksomheden angiver
ingen uspecifikke sundhedsanprisninger på mærkningslabel.
Kontrolleret sundhedsanprisninger på virksomhedens
hjemmeside.
Det indskærpes, at henvisninger til generelle, uspecifikke
gavnlige virkninger, som næringsstoffet eller fødevaren har for
et godt almenhelbred og velvære, kun må anvendes, hvis de
ledsages af en beslægtet specifik sundhedsanprisning, der er
opført på de i artikel 13 eller 14 fastsatte lister.

X
Følgende er konstateret: På virksomhedens hjemmeside
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fremgår at rødbedepulver 'sænker blodtrykket, forbedrer fordøjelsen, er et multivitamin- og mineraltilskud og
øger udholdenhed og stamina'.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi er igang med at foretage ændringer på hjemmeside og
webshop, og ændringerne vil træde i kraft om ca. 4 dage.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Vejledt konkret om regler vedr. angivelse af sundhedsanprisninger, både på hjemmeside, webshop og label.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Mærkning af rødbedepulver på dansk med varebetegnelse,
nettovægt, ansvarlig virksomhed og næringsdeklaration. Vejledt konkret om angivelse af proces (ex. tørret),
samt om regler vedr. angivelse af tilsætningsstoffer, og forekomst af vitaminer og mineraler angivet i
næringsdeklaration.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens import af restriktionsvarer.
Det er konstateret, at virksomheden ikke importerer fødevarer under restriktion/intensiveret kontrol.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er konstateret: Virksomheden har importeret økologiske fødevarer fra
land uden for EU (virksomheden har ikke købt økologiske fødevarer i EU). Kontrolleret modtagekontrol af varer
omfattet af følgende kontrolattester: 2019.0004306 og 2019.0004307.
Konstateret at der i Traces og på det originale dokument ikke er dokumenteret modtagekontrol. Virksomheden
havde mistet adgangen til Traces, hviket der bliver fulgt op på. Dokumenter blev underskrvet under tilsynet.
Virksomheden har dokumenteret modtagekontrollen på et seperat dokument. Kontrollen er foretaget på
kundens matrikel inden varen blev overdraget. Importen er fra september 2019.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om at modtagekontrol skal dokumenteres både i Traces og på kontrolattesten.
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Kontrolleret at eksportør i Indien er underalgt økologikontrol af EU. Kontrolleret at varen på indgående faktura
er angivet med økologisk status.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret at de to ovenstående importer er frigivet af Told.
Virksomheden har ikke færdigpakkede økologiske produkter målrettet den endelige forbruger.
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