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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Virksomheden har redegjort for
Humlebæk Strandvej 71

hvorledes rengøring og desinfektion af inventar og udstyr

3050 Humlebæk

udføres inden opstart af produktion. Kontrolleret at lokaler

37242365

fremstår rengjorte og desinficerede inden opstart af
produktion, herunder at der ikke forekommer kondens i
produktionslokale.
1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger:

1

Rengøring før opstart af følgende lokaler og udstyr:
Produktionslokale, herunder hakkemaskine, valsemaskine,
æltekar og pakkemaskine.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Vedligeholdelse af transportbånd på

1

valsemaskine og pakkemaskine, samt valser, stål- og alubakker.

1

Vejledt konkret om relevans af at stål- og alubakker løbende
kontrolleres for slidtage.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomheden har
returneret ubenyttede certifikatpapirer til Fødevarestyrelsen.
Virksomheden oplyser, at den ikke længere har
eksportaktiviteter med brug af certifikatpapirer længere. Ingen
anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer (dadler,
nødder og kakao), herunder kontrol af gennemførelse og
registrering af udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer;
stikprøvekontrol af løbende regnskab med udgangspunkt i
færdigvarer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af
modtagne økologiske fødevarer (kakao-nibs, havregryn, ristede
hasselnøddekerner, dadler), herunder dokumentation for, at

X

X

leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen
anmærkninger.
Vejledt konkret om sikring af at økologisk status fremgår af
11-06-2021

2 timer 25 min.

Kontrolrapport
COCOHAGEN IVS

Humlebæk Strandvej 71
3050 Humlebæk
37242365

side 2 af 2

dokumentation for produkter der forlader virksomheden.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (EU-logo / kontrolkodenummer /
geografisk oprindelse / ingrediensliste) på følgende økologiske fødevarer: Cocohagen Plantebaserede trøfler
med kaffe og orange. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
identifikation og eventuelle ledsagedokumenter for følgende fødevarer: Cocohagen trøfler. 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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