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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring på
1

lageret. OK. Endvidere kontrolleret pakning af kaffe. OK.

1

Mundtlig kontrolleret virksomhedens procedurer for

2

modtagelse af kaffe herunder kaffe fra 3. lande. OK.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i riste området. OK.
Mundtlig kontrolleret virksomhedens procedurer ved rengøring

1

af udstyret. OK.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse.
Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig
risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomhedens risikoanalyse er ikke
dækkende i forhold til anvendelse af tilsætningsstoffer i
produktionen bl.a. i iskaffe.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får det
beskrevet
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
risikoanalyse/egenkontrol for importaktiviteter er dækkende på

X

import af kaffe.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
1 time 45 min.
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egne hjemmesider (fire forskellige).
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på kaffe og chokolade. OK.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret aktiviteten import og samhandel. OK. Virksomheden importere kaffe fra 3.
lande.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.
Vejledt konkret om anmeldelse til Fødevarestyrelsen ved flytning. Virksomheden flytter i det nye år.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer (kaffe og chokolade), herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens balanceopgørelser.
Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde periodevise balanceopgørelser for hver enkelt råvarer og
færdigvarer.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke udarbejdet i økologiregnskab i balance. Ud fra opgørelsen
fremgår det at virksomheden har anvendet flere kaffebønner end der var til rådighed.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får det gennemgå og finder ud af hvad der er sket
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer (kaffe), herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Udtaget kopi af dokumentation for kaffe til krydskontrol.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring af kaffe og ristning af kaffe.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke dokumenteret rengøringskontrol fra konventionel produktion til
økologisk. Virksomheden har mundtlig beskrevet procedurerne.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for økologi
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
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geografisk oprindelse/ ingrediensliste/ recepter/ markedsførings-Ø) på følgende økologiske fødevarer: kaffe
Følgende er konstateret: Virksomheden har enkle produkter (ristet færdigpakket kaffe) hvor markedsførings-Ø er
anvendt i stedet for Ø-mærket.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglene for anvendelse af markedsførings-Ø
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede.
Følgende er konstateret: Virksomheden har været ved at opdatere økologiegenkontrolprogrammet, men enkle
punkter er ikke beskrevet endnu.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om udarbejdelse af økologiegenkontrolprogrammet.
Virksomheden oplyser, at de fremsendes, så økologirapporten kan blive opdateret.
Kemiske forureninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for overholdelse af EU-grænseværdier for
pesticidrester i fødevarer ved import af kaffe. Ingen anmærkninger. Endvidere kontrolleret virksomhedens
sendes analyseresultater for pesticidrester i kaffe. Ingen anmærkninger.
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