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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende kontrolleret uden
anmærkninger: procedurer for varemodtagelse og frigivelse af
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varer, set lokale hvor visse råvarer knuses, set og gennemgået

8362 Hørning

procedurer for afvejning af råvarer, arbejdskort, kontrol af

10610990

recept og bactchnumre for råvarer, der indgår til fremstilling af

4646

kosttilskud og færdigvare samt sporbarhed.
Virksomhedens egenkontrol: Virksomheden har gennemgået
1

deres procedurer for sporbarhed, kritiske kontrolpukter og
gode arbejdsgange ved fremstilling af kosttilskud, procedurer
for kontrol af om planteingredienser, der indgår i teblandinger

1

eller kosttilskud er omfattet af novel food reglerne, OK.

1

Kontrolleret analyseattester for kontrol af næringsstofferne
(vitaminer og mineraler) for kosttilskuddene Super B-complex,

1

Bamse Bomstærk børnevitamin/mineral tablet og Vitaflex og

1

gennemgået procedurer for hvor ofte, der indsendes til

1

analyse, OK.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på

1

egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret obligatorisk mærkning
af 8409 urtete (hygge te), 8419 urtete (stram op te) samt af
kosttilskuddene VitaFlex, Super B-complex, Soja Lecithin
(granulat), Økologisk solsikkelecithin, Antarktisk Krill, Bamse
Bomstærk børnevitamin/mineral tablet, OK.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomheden har et
system, der registrerer de påkrævede oplysninger om
animalske samhandelsvarer, OK. Kontrolleret at virksomheden
er korrekt registreret som importør fra EU-lande.
Har set dokumentation for, at fedtekstrakt fra antarktisk
lyskrebs har en novel food godkendelse.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger:

X

Regnskab for økologiske fødevarer herunder kontrol af løbende
registreringer/ stikprøvekontrol af løbende regnskab med
udgangspunkt i fysisk vareoptælling af udvalgte råvarer og/eller
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færdigvarer kontrol af periodevise balanceopgørelser / sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte
produkter.
Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Obligatorisk mærkning af kosttilskuddene Soja Lecithin granulat,
Økologisk solsikkelecithin, Bamse Bomstærk børnevitamin/mineral tablet, Vitaflex, Super B-complex og
Antarktisk Krill Omega-3 samt at disse er anmeldt til Fødevarestyrelsen.
Tilsætningsstoffer m.v.: Følgende kontrolleret uden anmærkninger: anvendte kilder til vitaminer og mineraler i
følgende kosttilskud Bamse Bomstærk børnevitamin/mineral tablet, Vitaflex og Super B-complex .
Kemiske forureninger: Set analyseattest for kontrol af pesticider i de råvarer,der indgår i 8419 urtete (stram op
te) og for kontrol af PA i hjertensfryd under detektionsgrænsen. Set information omkring tungmetaller i
Antarktisk Krill Omega-3, som ligger under grænseværdierne.
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