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kontrolrapporten er tilrettet den 9. oktober 2020
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret adskillelse
Holmevej 10

mellem de to forskellige produktioner pakning af chokolade og

5683 Haarby

åbne rå og færdige kaffe produkter. Ingen anmærkninger

18179407

Gennemgået mundtligt procedurer for kontrol med råvare, ved
modtagekontrol og kontrol af emballage og visuel kontrol af
selve fødevaren, gennemgået proceduren for prøveristning for
1

kontrol med hvide bønner, samt destoner som fraskiller

1

fremmedlegemer og kaffestøv. Gennemgået procedurer ved
fejl/problemer med råvare og kommunikationen med
leverandør, samt virksomhedens rettelse af eventuelle

1

problemer/fejl. Ingen anmærkninger
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

2

anmærkninger: Arbejdsgange for rengøring af følgende

1

genbrugsmateriale: plastikkasser til opbevaring af grønne og

1

brune kaffebønner.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: virksomhedens
hjemmeside.
Følgende er konstateret: linket fører direkte til den sidste
kontrolrapport og der er link til de tidligere
selskaber/virksomheder også
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om for at kun aktive virksomheder skal linkes
til og at linket skal føre til de sidste fire kontrolrapporter.
Mærkning og information: Kontrolleret Mærkning for
allergener for følgende fødevarer: "Inspiration Almond" ,
"Inspiration Strawberry" og "Azélia hazelnut and chocolatey"
alle tre fra Valrhona og som virksomheden pakker.
Skriftlig indskærpelse er sendt
Følgende er konstateret: På mærkning af produktet "Inspiration
Almond" er mandler ikke fremhævet i ingredienslisten, mens

X

soya er fremhævet i samme ingrediensliste, der står også "Spor
af mælk og gluten" på dette produkt. På produktet "Inspiration
Strawberry" mangler fremhævelse af "spor af mælk", som
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findes i databladet og på råvareproduktet, samtidig er der på originalmærkningen skrevet at der bruges
"soyalecithin", men i databladet står der "sunflower lecithin". På produktet "Azëlia" er der mærket med "spor af
æggeproteiner og jordnød" - denne mærkning er hverken på originalproduktet eller i databladet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi stopper markedsføringen af alle Valhronas produkter som vi
selv pakker, til vi har gennemgået mærkningen og sikret korrekt mærkning. På "inspiration Almond", står der
Almond på forsiden to gange med stor skrift.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens navn, adresse, cvr nummer og at deres risikovurderinger i
Fødevarestyrelsens system, passer overens. Ingen anmærkninger
Det er konstateret at virksomheden ved sammenlægning af flere virksomheder ikke er blevet registreret med
korrekt navn i Fødevarestyrelsens system, da systemmet ikke kunne håndtere dette er navnet ændret i
Fødevarestyrelsens system, på tilsynet.
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.
Særlige mærkningsordninger: Ikke kontrolleret regnskab, da virksomheden endnu ikke har udført regnskab efter
økologirapporten er lavet
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring af og tilberedning. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse/ ingrediensliste/ recepter/ markedsførings-Ø), på 5 stikprøvevist udvalgte kaffeprodukter
og 3 chokoladeprodukter. Ingen anmærkninger.
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