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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Virksomheden har redegjort for
Værkstedsgården 17

tilbagetrækning af fødevarer.

2620 Albertslund

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret:

34803994

Virksomhedens risikoanalyse. Virksomheden har udpeget
relevante procestrinene(Varemodtagelse, opbevaring,
udgangskontrol) og forholdt til risiko, hvor skrives: "Ukendt,
1

men muligvis ganse alvorlig" med procedure for håndtering.
Vejledt virksomheden om regler vedr. udformning af
risikoanalyse, herunder vurdering af om det er GMP eller CCP

1

samt vejledt om mulige løsninger til vurdering af risiko,
herunder sandsynlighed og konsekvens.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende

1

fødevarer: økologisk spring giftbag via faktura et led tilbage og

1

et led frem. Ingen anmærkninger.

2

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: CVR-nummer.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er kontrolleret:
Virksomhedens anmeldelse og registrering af økologiske

1

aktiviteter. Skriftlig indskærpelse fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører
økologiske fødevarer hovedsageligt til påske og jul uden at
været registreret til dette. Det fremgår at kontrolrapport at
virksomheden ved seneste kontrolbesøg blevet i 2015 ville
fremsende opdaterede materiale til tidligere fremsendt
ansøgning, men dette er ikke blevet gjort. Virksomheden
oplyser, at de haft møde med fvst og udledt deraf, at de ikke
skulle indsende yderligere. Af faktura til kunde fremgår det ikke
at fødevaren er økologisk.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning:
Sporbarhed et led tilbage på sagaform drikke dunke af metal og
sort via faktura og eva solo plast drikkedunke.

X

Følgende er kontrolleret: Overensstemmelseserklæring(er)(OE)
på fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren på saga form
drikkedunke og plastdrikke dunke fra eva solo.
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Følgende er konstateret:
OE fra sagaform indeholder ikke oplysninger om plast, herunder overholdelse af 10/2011, men skruelåg er
fremstillet af plast.
OE fra Eva solo er en generel erklæring, der ikke indeholder oplysninger om bl.a. plasttype eller konkrete
oplysninger om specifik migration, herunder indhold eller fravær, men en generel beskrivelse om at lovgivningen
overholdes, hvis produktet har stoffer med SMG. De endelige anvendelsesbetingelser fremgår heller ikke.
Forholdene vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt
virksomheden om regler vedr. OE på plast.
Vejledt virksomheden om regler vedr. fremsendelse af OE kunder.
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