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CENTER A/S

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

IFSC & ICSC

uden anmærkninger: Virksomheden har mundtligt

Cedervej 7A

gennemgået, hvorledes de fremstiller olier herunder procestrin

8462 Harlev J

og kvalitetsparametre, som analyseres af virksomheden.

13001480

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Egenkontrol for eksport, herunder procedurer
for sikring af at virksomheden overholder krav i anvendte
1

eksportcertifikater, samt dokumentation for at et givent
certifikat (NOP fra 16-11-2020) er gennemgået og betingelser i
certifikatet er overholdt.
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 fra 3 lande (batch nr. 24983). Virksomheden har

1

interneanalyser af kvalitet og eksterne analyser af

1

tungmetaller, pesticider, mikrobiologi mv. Set risikoanalyse for
import af olier fra 3. lande. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer (batch

1

nr. 26315), herunder kontrol af gennemførelse og registrering
af udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer stikprøvekontrol
af løbende regnskab med udgangspunkt i kontrol af periodevise
balanceopgørelser og sporbarhedskontrol med udgangspunkt i
udvalgte produkter (batch nr. 26315) kontrol af, at de fastlagte
procedurer følges. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af
modtagne økologiske fødevarer (batch nr. 26315 og batch
27200). Ingen anmærkninger.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem
økologiske og konventionelle fødevarer ved opbevaring af
batch 26315. Ingen anmærkninger.

X

Virksomheden har mundligt redegjort for rengøring af udstyr
mv. inden opstart af økologiske produkter.
Vejledt generelt om tydelig mærkning af økologisk råvare på
20-11-2020

2 timer 30 min.

Kontrolrapport
INTERNATIONAL FOOD SCIENCE
CENTER A/S
IFSC & ICSC
Cedervej 7A
8462 Harlev J
13001480

side 2 af 2

lageret.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring på følgende økologiske fødevarer: Batch
27081 med råvaren batch nr. 21553. Set at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten fra 2018 og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens
aktiviteter, herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Overensstemmelseserklæring for forskellige
plastbeholder virksomheden benytter, som alle stammer fra samme levendør.
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