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Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
v/Jeanette Haahr

anmærkninger: Virksomhedens import af restriktionsvarer.

Industrivej 8

Det er konstateret, at virksomheden importerer fødevarer

7120 Vejle Øst

under restriktion/intensiveret kontrol. Kontrolleret

26539668

dokumentation i forbindelse med import af rosiner.
Kontrolleret analysecertifikat herunder resultat for indhold af
ochratoxin A.
Kontrolleret dokumentation fra leverandør i forbindelse med
import af kartoffelchips.
Følgende er konstateret: virksomheden har indhentet
oplysninger om leverandørens 3-part certificering men har ikke
indhentet analysecertifikat elller underskreven
leverandørerklæring.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
1

som en bagatelagtig overtrædelse.

1

Vejledt generelt om at indhente underskreven
leverandørerklæring med relevante krav i forbindelse med
import af kartoffelchips samt at indhente analysecertifikat på
produktet med bland andet screening af pesticid indhold.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer
(frugtstænger, frugtbjørne), herunder kontrol af gennemførelse
og registrering af udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
[Udtaget kopi af dokumentation for salg af til krydskontrol].
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer herunder
kontrol af løbende registreringer/ stikprøvekontrol af løbende
regnskab med udgangspunkt i fysisk vareoptælling af udvalgte
råvarer (frugtbjørne) samt kontrol af periodevise
balanceopgørelser / sporbarhedskontrol med udgangspunkt i
udvalgte produkter (frugrstænger og frugtbjørne). Desuden
kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. Ingen
anmærkninger.

X

X

Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af
modtagne økologiske fødevarer (frugtstænger og frugtbjørne),
herunder dokumentation for, at leverandøren er omfattet af
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økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Udtaget kopi af dokumentation fosalg af jordbær frugtsnack til krydskontrol.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring og pakning. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring EU-logoet/ kodenummer/
ingrediensliste/markedsførings-Ø) på følgende økologiske fødevarer: frugtstænger og frugtbjørne. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens skriftlige procedurer for overholdelse af GMO forbuddet. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
identifikation og eventuelle ledsagedokumenter. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret virksomhedens økologirapport er dækkende, men Fødevarestyrelsen har ikke arkiveret
relevante bilag til denne korrekt. Virksomheden har ved tilsynet udleveret økologiprocedurer i bilagsform,
hvorefter Fødevarestyrelsen udarbejder en ny økologirapport.
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