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Virksomhedens egenkontrol: Virksomheden er blevet
tredjepartscertificeret, har set uddrag af HACCP-risikoanalysen,
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herunder procedurer for sporbarhed og
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tilbagetrækningsprocedurer, OK.
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Mærkning og information: Kontrolleret obligatorisk mærkning
såsom ingrediensliste inkl. fremhævelse af allergener,
varebetegnelse, forhandler og/eller producent, nettovægt,
næringsdeklaration af økologisk hapsolie med chili, økologisk
Black Hemp øl, knækbrødsblanding med hampefrø og
hampefrø afskallede, OK.
1

Kontrolleret at på produkterne Hapsolie med chili, hvor der
anvendt ernæringsanprisningen "højt indhold af omega-3, at
indholdet fremgår under næringsdeklarationen og for

1

Knækbrødsblanding med hampefrø, hvor der er anvendt

1

ernæringsanprisningen "højt indhold af fiber og kilde til

1

protein", at indholdet fremgår af næringsdeklarationen, OK.
Dokumentation bag anprisningerne er ikke kontrolleret, men
virsomheden har oplyst om hvorledes de sikrer sig, at

1

ernæringsanprisningerne er i overensstemmelse med bilaget til
anprisningsforordningen.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomheden er korrekt
registreret som importør af fødevarer fra EU- og
samhandelslande.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger:
Regnskab for økologiske fødevarer herunder kontrol af løbende
registreringer/ stikprøvekontrol af løbende regnskab med
udgangspunkt i fysisk vareoptælling af udvalgte råvarer og
færdigvarer / kontrol af periodevise balanceopgørelser /
sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter.
Følgende er konstateret: virksomheden kunne ikke fremvise
dokumentation for at primærproducenterne var underlagt

X

økologikontrol.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
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Vejledt konkret om indhentelse af økologierklæringer fra primærproducenter eller ved at tilgå erklæringerne fra
Landbrugsstyrelsens hjemmeside.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Modtagne krydskontroloplysninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Mærkning, sammensætning og markedsføring af økologiske
fødevarer herunder Ø-mærket/EU-logoet/kodenummer/geografisk
oprindelse/ingrediensliste/markedsførings-Ø/recepter.
Vejledt om at EU jordbrug, skal fremgå på dansk, under EU-logoet på produkter, der markedsføres i Danmark.
Kemiske forureninger: Set analysecertifikat for hampeekstrakt for kontrol af indholdet af THC, som ikke er påvist,
OK.
Vejledt om krav til overholdelse af pesticidforordningen.
Opdatering af økologierklæring vil blive foretaget.
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