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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på kundeklage
vedr. fund af larver i græskarfrø, foretaget kontrol efter
Unionsvej 4

anmeldelse ved skriftlig henvendelse til virksomheden samt

4600 Køge

kontrolbesøg, der er modtaget 3 klager af denne type, en klage

10101565

på hver af 3 forskellige partier (deraf de 2 på andre vare),
referance prøver fremstår normale, ingen anmærkninger
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
1

anmærkninger: Virksomhedens anvendelse af følgende
ernæringsanprisninger: uden tilsat sukker på rawkugler på
pakning med varen, som er med indhold af dadel, cashew
nødder, kakaopulver (oplyst at være ren kakao) samt aroma.
Virksomheden har fremvist dokumentation for, at
ernæringsanprisninger overholder lovgivningens krav.

1

Følgende er konstateret: Uden tilsat sukker er placeret på

1

forsiden af pakningen, på bagsiden fremgår at varen er med

1

naturligt indhold af sukker, indsat efter ingredienslisten.
konkret vejledt om muligheder for at teksten fremgår i samme
synsfelt/område jf. de generelle vildledningsregler i
mærkningsforordningen. Forholdet vurderes som bagatelagtig
overtrædelse.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
anvendelse af følgende ernæringsanprisninger: lav på fedt - rig
på fiber på pose med dadler m lakridspulver. Virksomheden har
fremvist dokumentation for, at ernæringsanprisninger
overholder lovgivningens krav. Fiberindhold er oplyst i
næringsdeklerationen og overholder bilag til forordningen, fedt
overholder grænse i forordningen, men for begge anprisninger
gælder at lign. vare generelt er rig på fibre og med lavt
fedtindhold, hvorfor virkosmheden oplyser de ændre
anprisningen til en generel oplysning om dadler er rige på fibre
og med lavt fedtindhold.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden

X

X

anmærkninger: Procedurer for håndtering af certifikatpapir,
herunder opbevaring i aflåst skab, fysisk register med kopi af
anvendte certifikater og annullerede certifikater.
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Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Egenkontrol for eksport, herunder procedurer for sikring af at
virksomheden overholder krav i anvendte eksportcertifikater, samt dokumentation for at et givent certifikat er
gennemgået og betingelser i certifikatet er overholdt.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer, te, omfattet af COI. LK.2020.0001426, og at COI er afsluttet i Traces NT, samt kontrol af gennemførelse
og registrering af udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Ved fejl er COI ikke undeskrevet på den fysisk attest, vurderet som bagatelagtig overtrædelse ved dette tilsyn,
udtaget faktura til krydskontrol. Konkret vejledt om at erstattet COI bør fjernes fra TRaces , coi.LK.2020.0002031
er erstattet af COI.LK.2020.0002072.
Kontrolleret regnskab for økologiske te, indkøbt i 3. land, ud fra modtaget krydskontrol, øko sort te Quince
teposer Lot 20200032, balance mellem ind og udgående mængde, at modtgaet krydskontrol faktura kan findes
som post i udgående mængder. At svind er i rimeligt forhold til mængden totalt, Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer økologisk te quince, lot
20200032, herunder dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at regler og fastlagte procedurer for import fra 3. lande følges, herunder at korrekt udfyldte
kontrolattester følger med importerede økologiske fødevarer, at kontrolattest COI.LK.2020.0001426 i traces NT.
Ingen anmærkninger. fysisk kontrolattest ikke påtegnet ved varemodtagelse, vurderet som bagatelagtig
overtrædelse ved dette tilsyn.
Kontrolleret modtagne krydskontroloplysninger for overensstemmelse med registreringer og regnskab, lot.
20200032, quince, teposer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring af te og andre vare på lager, og transport af færdigvare samt procedure for adskillelse ved
modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse/ ingrediensliste/ recepter/ markedsførings-Ø) på følgende økologiske fødevarer: øko sort
te Quince teposer Lot 20200032. Ingen anmærkninger. Konkret vejledt om brug af betegnelse naturlig aroma,
olie er ikke korrekt betegnelse, vurderet som bagatelagtig overtrædelse ved dette tilsyn

21-10-2020

Kontrolrapport
The Whole Company Food A/S

Unionsvej 4
4600 Køge
10101565

side 3 af 3

Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
identifikation og eventuelle ledsagedokumenter. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
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