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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Procedurer og adfærd vedrørende
Mysundevej 10

personlig hygiejne, herunder hygiejniske håndvaskeforhold.

8930 Randers NØ

Følgende er kontrolleret: Opbevaring af fødevarer på lager.

31166888

Følgende er konstateret: Virksomheden opbevarer fødevarer i
åbne beholdere under troldtekt loft.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
1

som en bagatelagtig overtrædelse.

1

Vejledt generelt om gældende regler opbevaring af fødevarer.

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

2

anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:

2

Maskine til ristning af kaffe. Vejledt generelt om gældende
regler for renholdelse af udstyr.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret:

1

Skadedyrssikring af følgende lokaler: lager.

1

Følgende er konstateret: Der er lysindfald langs bunden af
porten. Det er muligt at få spidsen af en kuglepind gennem

1

hvor porten gaber. Virksomheden havde endvidere porten

1

stående åben uden at aktiviteten i virksomheden på det
pågældende tidspunkt krævede at denne port stod åben.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om gældende regler for skadedyrssikring
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
egenkontrol for import af fødevarer og indførsel af fødevarer
fra andre samhandelslande i forbindelse med kontrol af
aktiviteten import og samhandel.
Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde skriftlig
egenkontrolprogram, der er dækkende for virksomhedens
aktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke udarbejdet et
skriftligt egenkontrolprogram for aktiviteten import.

X

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden
havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
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Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Vejledt generelt om regler for overensstemmelse mellem risikoanalyse og virksomhedens aktiviteter
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret: Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen
hjemmeside.
Det indskærpes, at virksomheden skal offentliggøre kontrolrapporter på deres hjemmeside
Følgende er konstateret: Ved tilsynet var der ikke et link til de seneste kontrolrapporter på virksomhedens
hjemmeside www.kaffeagenterne.dk.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret: oprindelses-mærkning.
Følgende er konstateret: På 3. CoffeCru står anført at kaffebønnerne er fra Afrika, Syd- og Mellemamerika.
Virksomheden oplyser at indholdet i posen ikke er en blanding af kaffebønner fra ovennævnte lande men at alt
indhold stammer fra Afrika.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om gældende regler for oprindelses-mærkning.
Godkendelser m.v.: 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.
Virksomheden kan fremvise dokumentation på de importerede partier af grønne kaffebønner.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer grønne kaffebønner, herunder registrering af udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Vejledt konkret om at registrering af modtagekontrol kan suppleres med underskrift og dato.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer: kontrol af periodevise balanceopgørelser. Ingen anmærkninger.
Vejledt generelt om gældende regler for regnskab for økologiske fødevarer
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske grønne kaffebønner herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
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opbevaring af grønne kaffebønner.
Følgende er konstateret: Virksomheden opbevarer åbne poser med grønne kaffebønner i umiddelbar nærhed af
åbne poser med konventionelle bønner.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om gældende regler for adskillelse af økologiske og konventionelle fødevarer.
Kontrolleret mærkning, herunder markedsføring (EU-logoet/ kodenummer) på følgende økologiske fødevarer:
færdigpakkede grønne kaffebønner. EU-logoet fremstå ikke med de fastsatte dimensioner. Vejledt generelt om
gældende regler for mærkning af økologiske fødevarer.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Virksomheden påbegynder ny aktivitet. det er aftalt med virksomheden at der udarbejdes en ny Økologirapport.
Ingen anmærkninger.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret fødevarer indeholdende aromaer. Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomheden kan fremvise specifikationer på de aromaer der anvendes. Vejledt generelt om at
der indhentes oplysninger om dosering evt. begrænsning.
Kemiske forureninger: Følgende kontrolleret uden anmærkninger: Testresultater af indhold af acrylamid fra
2019.
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