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Kontrolrapporten er ændret 8. september 2020, samlet
Hovedkontor

kontrolresultat er uændret

Roskildevej 65

Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på analyseresultater for

2620 Albertslund

pommes frites, se under kemiske kontaminanter, procedure er

26259495

under opdatering, varen er købt i EU. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: økologiske figner samt økologisk broccoli,
Ingen anmærkninger.
Konkret vejledt om krav til sporbarhed for eks. granat
æblekerner, herunder om krav til tydelig afgivelse af afsender
1

og modtager. Forholdet er vurderet som bagatelagtig
overtrædelse.
Gennemgået system for sporbarhed til butik, ingen

1

anmærkniner, hvis andre virksomheder køber fra detail

1

butikker er sporbarhedsansvaret lagt hos den enkelte butik.

2

Virksomheden oplyser de er ved at revidere forholdet i

1

samarbejde med branchen, med henblik på at revidere
branchekoden.

1

Konkret og generelt vejledt om muligheder for at sikre at

1

detailleddet har adgang til at indhente dokumentation for
anvendte anprisninger samt om muligheder for at sikre at
status (anprisning/mærkningordning) fremgår af handels
dokumenter.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for
virksomhedens aktiviteter. Gennemgået system for salg af urter
i delevirksomheder, virksomheden vender tilbage vedr. om
urterne sælges af denne virkosmhed eller direkte fra
levernadør til butik/forbruger
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
import af restriktionsvarer.

X

Det er konstateret, at virksomheden importerer fødevarer
under restriktion/intensiveret, Kontrolleret at vare omfattet af
CHEDD. DK.2020.0000243 er frigivet
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Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer , broccoli, indgangs mængde.
Generelt vejledt om krav til afslutning af regnskab pr. halvår, samt sikring af at der kan trækkes regnskab efter
anmodning, det kunne ikke fremvises , vurderet som bagatelagtig overtrædelse ved dette tilsyn.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer (økologiske figner),
herunder dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger. Krydskontrol
er afsendt i forbindelse med kontrol af virksomhedens lager.
Konkret vejledt om at økologisk stratus bør fremgå tydeligt for købsfaktura, det fremgår kun inddirekte for
faktura for øko.broccoli (angivet som: 365 grade, ängle, ikke som: organic ol.). Forholdet er vurderet som
bagatelagtig overtrædese ved dette tilsyn.
Kontrolleret at leverandør af øko. broccoli er omfattet af økologi kontrol. ingen anmærkninger
Kontrolleret at regler og fastlagte procedurer for import fra 3. lande følges, herunder at korrekt udfyldte
kontrolattester følger med importerede økologiske fødevarer (øko. figner, cert. COI.TR.2020.0001846). Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder markedsføring ( EU-logoet/ kodenummer/ geografisk oprindelse) på følgende
økologiske fødevarer: øko. broccoli (kontrolleret ved kontrol på lager). Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer for leverandør vurdering, sikring af økologi
certificering af levernadør inden første køb og løbende opdatering. Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomheden oplyser de ikke længere markedsføres syre at type
Oxalis vulcanicola som fødevare, virksomheden underetter leverandøren om at varen er vurderet at være novel
food.
Kontrolleret anmeldelse af virksomhedens markedsførte berigede fødevare på grundlag af kunde klage.
Det indskærpes, at produkter beriget med vitaminer og mineraler skal anmeldes til Fødevarestyrelsen og der
skal forligge accept af tilsætningen fra Fødevarestyrelsen, før varen markedsførs.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører ærtedrik (solgt til egen netbutik til salg til den endelig
forbruger). Varen er oplyst købt i Sverig, men der kan ikke fremvises dokumentation for anmeldelse til og
godkendelse fra FVST for varen. Varen er tilsat Vit. D, Vit. B 12, riboflavin og Calcium.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det er en fejl, vi stopper salget.

04-09-2020

Kontrolrapport
Coop Danmark A/S

Hovedkontor
Roskildevej 65
2620 Albertslund
26259495

side 3 af 3

Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Varestandarder: Kontrolleret system til videregivelse af oprindelse for frugt og grønt omfattet af krav om
oprindelsesland og evt. klasse, dette fremgår af bestillings systemet, der kan være afvigelser ved skift mellem
partier, samt kontrolleret oprindelse ved levering af øko. broccoli til detail leddet og at dener er i
overenstemmelse med varen. Vejledt om at det bør fremgå af systemet hvis oprindelse kan afvige fra det
anførte. Virksomhede oplyser hyldekanter generes som service for detail ledet og forventes kontrolleret op mod
modtage vare af detailledet.
Kemiske forureninger: Fødevarestyrelsen har d. 17. juni 2020 udtaget prøver for analyse af Akrylamid ved
friturstegning i olie og opvarmning i ovn af pommes frites, prøvere er tilberedt i 2 portioner (200 g og 750 g) i
ovn og ved friturkogning. Påvist 730 ug/kg i 200 g prøve og 65 ug/kg i 750 g prøve i de 2 prøver tilberedt i friture.
(prøver tilberedt i ovn gav ikke anledning til bemærkninger).
Eu vejl. værdi er 500 ug/kg. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden har iværksat vurdering
og opdatering af tilberedningsforskrift, samt er ved at opdatere produktlinjen, denne vare udgår og erstattes af
variant der udelukkende vejleds om kan tilbereds i ovn.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: leverandør statment m. reference til relevant
forordninger som dokumentation for egnethed af emballage af pink lady æbler. Konkret vejledt om at anmode
om dokumentation der omfatter lim anvndte til påkliste mærke på æblerne direkte, dersom mærkatet limes på.
Virksomheden oplyser det indhentes.
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