Rawfood.dk

side 1 af 2

Kontrollen er foretaget via on-line møde.
Retssikkerhedsblanket er fremsendt.
Toftegade 15, 2 th

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

4000 Roskilde

uden anmærkninger: Virksomhedens mundtlige procedurer for

30693752

tilbagetrækning.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
1

egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning med
ingredienser.
Det indskærpes, at færdigpakkede fødevarer i en

1

ingrediensliste skal være mærket med oplysning om samtlige
ingredienser og ved deres specifikke betegnelse, som indgår i

2

fødevaren på fremstillingstidspunktet.

1

Følgende er konstateret: Virksomhedens produkt 'Plantforce

1

Synergy Protein Chocolate Life' er bl.a. i ingredienslisten
mærket med indhold af økologisk ærteprotein, økologisk
risprotein, økologisk hampeprotein og økologisk fedtfattigt
kakaopulver. Produktet må ikke markedsføres med økologiske
ingredienser, da det indeholder sødestoffet steviolglycosid.
Ifølge produktionsseddel er ærteproteinet der anvendes i
produktet ikke økologisk.
Virksomheden markedsfører produktet i Polen, og oplyser, at
kunden får tilsendt ændrede labels til udprint, hvoraf det ikke
fremgår at ingredienserne er økologiske, og ifølge aftale med
den Polske virksomhed skal denne selv udprinte og påsætte
labels på produkterne.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi vil fremover
sørge for at der påsættes korrekt mærkning i Danmark.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
på fremsendte retssikkerhedsblanket.

X

Vejledt generelt om reglerne for angivelse af ingrediensliste,
herunder at ingredienser skal angives i faldende orden efter
vægt af ingredienserne.
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Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden 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.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- og P-numre.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer (risprotein og kakaopulver), herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført
modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer (kontrol af løbende registreringer for økologisk risprotein og
kakaopulver). Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer (økologisk risprotein og
kakaopulver), herunder dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring
(Ø-mærket/EU-logoet/kontrolkodenummer/geografisk oprindelse/ ingrediensliste) på følgende økologiske
fødevarer: Økologisk risprotein. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation vedr. GMO. Virksomheden har fremvist dokumentation fra leverandøren. Ingen
anmærkninger.
Vejledt konkret om krav vedr. dokumentation for overholdelse af GMO-forbuddet på økologiske ingredienser
samt hjælpestoffer.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer (øko risprotein) fra virksomheden,
herunder identifikation og eventuelle ledsagedokumenter . Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
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