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Ved kontrolbesøget har virksomheden fået
starthjælpsvejledning om fødevarekontrol, offentliggørelse af
Havnegade 41

kontrolrapporter, egenkontrol og risikovurdering,

1058 København K

skadedyrssikring, sporbarhed, fødevarekontaktmaterialer,

32566731

registrering fx ved import og eksport, samhandel, økologi,
registrering ved væsentligt ændrede aktiviteter samt bestilt
vejledning og forhåndsgodkendelse.
1
1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af

1

fødevarer på lageret. Ingen anmærkninger.

1

Kontrolleret procedure for tilbagetrækning af fødevarer. Ingen

1

anmærkninger.

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøringen af lageret. Ingen

1

anmærkninger.

3
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af
lageret. Virksomheden oplyser at afløbene på lageret er sikret
med trådnet. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse for aktiviteterne indkøb, udvælgelse af
leverandør, varemodtagelse, tilsatte tilsætningsstoffer, analyse
af tilsatte næringsstoffer i kosttilskud og mærkning. Ingen
anmærkninger.
Vejledt konkret om risikovurdering af skadedyrssikring ved
opbevaring.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside www.puori.dk. Virksomheden har ikke
opdateret linket til findsmiley på hjemmesiden, virksomheden
X

oplyser at de vil sørge for at opdatere det så det linker til
virksomhedens nuværende adresse og kontrolrapporter.
Virksomheden retter op på det under tilsynet. Ingen
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3 timer 30 min.
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anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret virksomhedens procedure for sporbarhed. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens import registrering. Virksomheden er korrekt registreret til
import og samhandel af fødevarer. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kosttilskud Puori B12 og Puori Multi
Vitamin & Mineraler er anmeldt.
Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Obligatorisk mærkning af kosttilskud Puori B12 og Puori Multi
Vitamin & Mineraler.
Kontrolleret at der foreligger analyseresultater som dokumentation for mærkning med næringsdeklaration for
kosttilskud Puori B12 og Puori Multi Vitamin & Mineraler. Ingen anmærkninger.
Virksomheden oplyser at produkterne er igang med at blive analyseret igen for at verificere den eksisterende
analyseresultatet.
Vejledt konkret om reglerne for analyseusikkerhed ved analyse af næringsstoffer. virksomheden oplyser at de vil
sørge for at indhente dem fra laboratoriet.
Kontrolleret opbevaring og tydeligt mærkning af økologiske fødevarer på lageret. Ingen anmærkninger.
Virksomheden oplyser at de vil indsende en underskrevet erklæring (bilag 2) til Fødevarestyrelsen med en
opdateret dato.
Forbud mod markedsføring af Plante Protein Booster som økologisk fødevare er fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører Plante Protein Booster som økologisk. Fødevaren
indeholder tilsætningsstoffet steviolglykosid som ikke må tilsættes økologiske fødevarer. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Vi har omkring 600 tilbage på lageret, og har igangsat produktion af samme produkt
uden steviolglykosid. Vi forventer at modtage det nye produkter i maj 2021.
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Forbuddet medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
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