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Sunny Juice ApS.

side 1 af 2

Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af en
anmeldelse om nettoindhold i juice. Der er tale om juice som
Lillevej 3

produceres som lønarbejde for anden virksomhed.

5592 Ejby

Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for

28862571

kontrol.
Kontrolrapporten er opdateret den 10-11-2020.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret uden anmærkninger:
Virksomhedens gode arbejdsgange for tapning af juicer i 3
liters bokse (BIB).
Vejledt om at recept med fordel kan udbygges med blandt
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andet den påkrævede vægtfylde ud fra skala, som anvendes
samt resultater for kontrolvejninger.
Virksomheden oplyser, at de vil tilføje dette.
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Mærkning og information: Kontrolleret uden anmærkninger:
På baggrund af anmeldelse om nettoindhold på bag in box 3
liter er der kontrolleret recepter (produktionspapirer) for 2
konkrete appelsin og tomat juice. Der er tale om lønarbejde for
anden virksomhed. Der er tale om 4 lotnumre:111221 og
16032021 samt 050122 og 20022021.
Virksomheden har fremvist skala (Baumverde og Brix), som
anvendes til at angive nettoindholdet for henholdsvis tomat og
appelsin juice. Virksomheden har demonstreret en vejning af
begge varianter fra de batch som virksomheden har på lager
(111221 og 050122). Der udover har virksomheden
demonstreret processen for juicerne, herunder tapningen og
tidsstyring.
Ud fra ovenstående vejning af de to varianter stemmer det
overens med skalaens vægtfylde.
Fødevarestyrelsen har modtaget kontokort fra økonomisystem
for indkøb af råvarer økologisk tomat, råvarer økologisk
appelsin samt oversigt for salg af BIB til konkret virksomhed af
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økologisk tomat og økologiske appelsiner. Virksomheden har
ligeledes sendt kopi af købs og salgsfakturaer.
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3 timer 45 min.
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Der er udtaget prøver af batch (111221 og 050122) hos engros virksomhed, som forhandler produkterne, med
henblik på kontrol af at mængde stemmer overens med den angivne mængde på 3 liter.
Resultatet foreligger nu og giver ikke anledning til bemærkninger.
Vejledt om skriftlige samarbejdsaftaler ved lønarbejde.

Virksomheden har udleveret dokumenter til Fødevarestyrelsen.
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