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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger. Kontrolleret opbevaring af kølepligtige
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fødevarer samt tørvarer på lager. Overhørt procedure for
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returvarer.
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Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret Følgende er kontrolleret

M121

uden anmærkninger: Renholdelse af lagerlokaler og hylder
samt varemodtagelsesområde.
1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for opbevaring og

1

varemodtagelse af kølepligtige fødevarer fra sidste kontrol til

1

dags dato.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på

1

egen hjemmeside. Vejledt om at der kommer ny smileyregler.
Mærkning og information: Stikprøvevis kontrolleret
næringsdeklaration på stay strong Skyr, Tahiti vanille,
proteindrik med chokolade samt Landana Chili: Følgende er
kontrolleret på alle 3 produkter: At næringsdeklarationen er
læsbar med korrekt anvendt skriftstørrelse, på dansk og i
tabelformat. Tallene er angivet i korrekt rækkefølge, med
tilstrækkelig plads og korrekte måleenheder. Næringsindholdet
er angivet pr. 100g. Der er en frivillig gentagelse af
næringsindholdet på 1 kontrolleret kontrollerede produkt.
Ingen anmærkninger. (vejledt om afrundingsregler idet den
frivillige proteinindhold er på 8% , dvs. 0,2 % højere i forhold til
næringsdeklarationens angivelse på 7.8 %). Virksomheden
meddelt at det ændres fra næste uge fra producenten. Der er
frivillig mærkning af kostfibre i proteindrik samt
d-vitaminindhold i stay strong skyr korrekt angivet. Ingen
anmærkninger. Set specifikationer på deklarerede værdier for
de tre produkter. Vejledt om regler for

X

X

gennemsnitsberegninger. Ingen salg på hjemmeside.
Kontrolleret animalske sporbarhedsregler i form af faktura og
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følgeseddelkontrol på følgende fødevarer: Stay strong skyr/drik . Konstateret at salgsadressen ikke er helt
entydig, da der står Lactalis Danmark/Malmø. Konkret vejledt om reglerne om animalsk sporbarhed. Fremsendt
reglerne.
Anprisningen "No added sugar" står ikke på dansk og der mangler med naturligt sukker indhold umiddelbart i
samme synsfelt. Det står i ingredienslister at sukker er naturligt fra mælken. Konkret vejledt om regler om
anprisninger og fremsendt lovgivning.
Godkendelser m.v.: Kontrol af import: Fødevarestyrelsen har registreret aktiviteten Indførsel fra tredjelande
(England og inndførsel fra andre samhandelslande// Modtagelse af animalske fødevarer direkte fra andre
samhandelslande. Virksomheden har anmodet om ophør af registrering om Indførsel fra tredjeland. Det er
hermed ophørt fra dags dato.
Virksomheden er vejledt om, at virksomheden skal ansøge om registrering af aktiviteten hos Fødevarestyrelsen
på ny, hvis virksomheden ønsker at indføre fødevarer fra 3. lande igen.
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