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Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for
Nørregade 4, st./kld.

leverandørvurdering og varemodtagelse for produkterne

1165 København K

økologisk mælkepulver og High&Gogo Colostrum.

37923206

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Sporbarhed et led tilbage via faktura på
økologisk mælkepulver og på High&Gogo Colostrum.
Vejledt konkret omkring reglerne for anprisning med
1

aldersgruppe.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter herunder

1

CVR.nr. samt at registrering er dækkende for virksomhedens

2

aktiviteter.
Vejledt konkret omkring reglerne for ID mærkning af animalske
produkter, herunder kosttilskud.
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: Virksomheden kunne ikke
dokumenterer modtagerkontrol for økologiske varer. I følge
virksomhedens økologi egenkontrolprocedurer fremgår det, at
der ved hvert parti økologiske varer, skal dokumenteres
varemodtagelse.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der vil blive
taget hånd om forholdet

X

Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
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Kontrolleret regnskabet for økologiske fødevarer.
Det indskærpes, at reglerne om regnskab for økologiske fødevarer, herunder de i økologirapporten fastlagte
vilkår, skal overholdes.
Følgende er konstateret: Virksomhedens økologiregnskab stemmer ikke overens i forhold til køb og salg. Af
regnskabet fremgår det, at virksomheden har modtaget 117 stk. økologisk mælkepulver, men virkomheden kan
kun i følge faktura redegøre for 100 stk.
Sammenholdt mellem lagerbeholdning og kassebon er der solgt mere end hvad virksomheden kan fremvise
faktura på. Lagerbeholdningen er på kontroltidspunktet optalt til 28 stk. og kassebon dokumenterer 75 stk. er
solgt. Virksomheden kan kun dokumenterer indkøb af 100 stk. Ved optællingen er der 3 stk. mere end modtaget.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har modtaget mere end 100 stk., bla. også i form af
vareprøver.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
udleverede retssikkerhedsblanket.
Vejledt konkret om regleren for mærkning af vareprøver.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer, herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Vejledt konkret om at indhente opdateret økologierklæring på leverandører.
Kontrolleret mærkning, herunder markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/ geografisk oprindelse/
ingrediensliste) på følgende økologiske fødevarer: Økologisk mælkepulver. Ingen anmærkninger.
Vejledt om at oprindelsesmærkning skal være på dansk og korrekt.
Virksomheden oplyser, at de på nuværende tidspunkt ikke er påbegyndt markedsføring af produktet High&Gogo
Mælkesyrebakterier med D-dråber. De forventer at påbegynde markedsføring sidst juli/start august.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kosttilskud High&Gogo Colostrum er anmeldt, at anmeldelse
stemmer overens med mærkning af produkt samt at produktet er mærket med lovpligtige pligttekster for
kosttilskud.
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