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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på administrativ
bøde fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Danægvej 1

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
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15013583

DK7003

genfremsendelse af tilbagekaldelse med præcision af
omfattede holdbarhedsdatoer er set stikprøvevist til to kunder.
Besætningen der leverede æg med salmonella er slået ned.

1

Virksomheden har redegjort for udtagne miljøprøver efter
tilbagekaldelsen. Disse er alle negative.
Mærkning og information: Kontrolleret
næringsdeklarationsoplysninger på 10 stk bakke økologiske æg.
OK. På energibarer Pure Milk Chokolate Bar, varianter Peanut
og Sesame Tahini er følgende konstateret. Værdier for hhv.
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energi og protein/salt er svære at læse da de hhv er dækket af
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fold på emballege og er angivet rundt om skarp kant på

1

emballage. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Konkret
vejledt om at næringsdeklaration skal være tydelig og læsbar.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret aktiviteten import og
samhandel.
Følgende er konstateret: Virksomheden oplyser, at de pt. ikke
indfører fødevarer fra 3. lande, og at de ønsker, at aktiviteten:
Indførsel fra tredjelande registreret som ophørt.
Stikprøvevist kontrolleret dokumentation for sporbarhed på
fødevarer, som virksomheden har modtaget.
Fødevarestyrelsen har registreret aktiviteten indførsel af
fødevarer fra tredjelande som ophørt pr. 26. november 2021.
Virksomheden er vejledt om, at virksomheden skal ansøge om
registrering af aktiviteten hos Fødevarestyrelsen på ny, hvis
virksomheden ønsker at indføre fødevarer fra andre lande igen.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
CVR-nr. og fødevareaktiviteter samt registrering af følgende
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særlige aktiviteter: Import, samhandel.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer (æg).
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Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer (kontrol af løbende registreringer/ stikprøvekontrol af løbende
regnskab med udgangspunkt i fysisk vareoptælling af udvalgte råvarer og færdigvarer (æg og handelsvare) /
kontrol af periodevise balanceopgørelser / sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter (æg)..
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer (æg og energibar),
herunder dokumentation for, at leverandørerne er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Modtaget/Udtaget kopi af dokumentation for energibar til krydskontrol.
Følgende er konstateret: Virksomheden kan under tilsynet ikke fremvise følgeseddel med leveringsdato for
energibar. I stedet er fremvist faktura. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om krav til partidokumentation.
Kontrolleret identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved opbevaring og
pakning af æg. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/ geografisk oprindelse på følgende økologiske
fødevarer: økologiske æg i bakke. 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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