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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
Rugvænget 7 A

råkaffe, te og chokolade på lager samt set pakning og

8500 Grenaa

renholdelse af varebil med råkaffe, der leveres ind til

29824754

detailvirksomheden, hvor ristningen foregår, OK. Gennemgået
procedurer for pakning af te og gavekurve, OK.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
1

lagerlokalerne, og virksomheden er tilknyttet en
skadedyrsordning, OK.

1

Virksomhedens egenkontrol: Gennemgået procedurer for

1

varemodtagelse af økologisk fødevare (en variant af kaffe) og
set medfølgende dokumenter til brug for sporbarhed af
sendingen, OK.

1

Mærkning og information: Stikprøvevist kontrolleret at rød- og

1

hvidvine er mærket med "indeholder sulfitter", og

1

holdbarhedsdato på chokolade og teblandinger, OK.

1

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er

1

korrekt registreret til indførsel af fødevarer fra EU- og
samhandelslande og import af fødevarekontaktmateriale fra
tredjelande.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologisk fødevare (råkaffe
fra Papua Ny Guinea er pt. den eneste økologiske kaffe),
herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført
modtagekontrol i form af medfølgende kopi af certifikat i
forbindelse med import fra leverandør i andet EU-land. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologisk fødevare (en variant af
råkaffe fra Papua New Guinea), mængde af råvarer modtaget
og færdigvare solgt engros efter risting og pakning

X

/sporbarhedskontrol med udgangspunkt i førnævnte fødevare.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af
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modtagne økologisk råkaffe herunder dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret identifikation samt adskillelse mellem opbevaring af økologisk råkaffe og konventionel råkaffe samt
transport heraf. Ingen anmærkninger.
Varestandarder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: mærkning på rødvin "Gamla Syrah 2017" fra
Golan Heights winery. Importør er en dansk virksomhed, og på bagsiden er der påsat en etiket med bl.a. Product
from the Golan Heights (Israeli settlement).
Virksomheden sælger produkterne primært fra detailbutikken på Kannikegade 9, 8500 Grenaa samt fra
web-shoppen www.kamagroup.dk, hvor det ligeledes er kontrolleret, at oplysning omkring vin fra Golan
Højderne er efterfulgt af "israelsk bosættelse". Print screen af hjemmesiden er foretaget samt foto af etiket.
Emballage m.v.: Kontrolleret overensstemmelseserklæring, inkl. testbetingelser og specifikke migrationsanalyser,
fra leverandør fra tredjeland af folieposer til pakning af kaffe, OK.
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