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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Kontrolleret oplagring af råvarer,
Kattingevej 16

færdigvarer og emballage samt adskillelse i produktionen

4000 Roskilde

herunder krydssmitte.

36024836

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
Varemodtagelse, risterum, produktionslokale, opvaskerum
1

samt pakkerum og lagerrum.

1

Gennemgået virksomhedens procedurer for renholdelse og

1

desinfektion. Der fremgår pågyndende skimmelvækst ved port i

1

varemodtagelse, forholdet vurderes som en bagatelagtig
overtrædelse ved dette tilsyn, virksomheden får dette under
kontrol.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler:

1

varemodtagelse, produktionslokale samt pakkelokale.
Virksomheden oplyser at der er bestilt nye insektnet til dør og
vinduesåbninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse. Vejledt konkret
om at risikoanalysen skal omfatte Fødevarekontaktmaterialer
samt PAH og Cadmium og Ochratoxin A.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Vejledt konkret om at link
for visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside skal
fungere, så op til seneste 4 kontrolrapporter fremgår ved tryk
på findsmiley link. Forholdet er under kontrolbesøget vurderet
som en bagatelagtig overtrædelse.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Kontrolleret obligatorisk mærkning af O´payo
milk hazelnut 50% Chocolate, herunder ingredienser,
næringsindhold, nettovægt, holdbarhedsangivelse, Eu-ansvarlig
virksomhed. Vejledt konkret om varebetegnelsen skal være

X

beskrivende og sigende for produktet og skal fremgå på dansk
eller tilnærmelsesvis dansk.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
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anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten
import og samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer, herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
[Modtaget kopi af dokumentation for kakaosmør til krydskontrol].
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer [kontrol af løbende registreringer/ stikprøvekontrol af løbende
regnskab med udgangspunkt i fysisk vareoptælling af færdigvarer (Madagascar 64 slow) / kontrol af periodevise
balanceopgørelser, kontrol af, at de fastlagte procedurer følges]. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer (Kakaosmør,
kakaobønner), herunder dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
[Modtaget kopi af dokumentation for kakaosmør til krydskontrol].
Kontrolleret at regler og fastlagte procedurer for import fra 3. lande følges, herunder at korrekt udfyldte
kontrolattester følger med importerede økologiske fødevarer (kakaobønner O´Payo Classico). Ingen
anmærkninger. Vejledt konkret om at original kontrolattest skal udfyldes fysisk ved varemodtagelse i
virksomheden.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring af kakaonibs og tilberedning af chokolade og transport af chokolade. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (EU-logoet/ kodenummer/ geografisk
oprindelse/ ingrediensliste/ recepter på følgende økologiske fødevarer: Madagascar 64% Mørk Chokolade og
O´payo 50% Mælkechokolade. Ingen anmærkninger. Virksomheden oplyser at der påsættes klistermærker indtil
nyt oplag af emballage trykkes som dækker at de økologiske ingredienser får en henvisning til økologi i
ingredienslisten samt at den geografisk oprindelse for mælkechokolade skal fremgå, så det er en kombination af
ikke-Eu jordbrug og Eu-jordbrug og at kontrolkoden hedder DK-ØKO-100 og ikke DK-org-100. Forholdet vurderes
som en bagatelagtig overtrædelse ved dette tilsyn.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden herunder
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identifikation. Ingen anmærkninger. Vejledt konkret om kravene til transport af økologiske fødevarer herunder
oplysninger om kontrolkodenummer.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Vejledt generelt om krav til baggrundsdokumentation for fødevarekontaktmateriale ved import
fra tredjelande og spande i produktionen som bruges til varm chokolade.
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