SR FOOD A/S
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Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse (emballage og
Smedevænget 4

mærkning). Vejledt konkret om muligheden for at udspecificere

8920 Randers NV

hvad der menes med udtryk som "efter behov"

10107156

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret:
Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Følgende er konstateret: Virksomheden anvender billede af
elitesmiley på www.srfood.dk.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
1

Vejledt generelt om gældende regler for Offentliggørelse af

1

kontrolrapporter på egen hjemmeside
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: mærkning af mælkesnitte med honning,
herunder format af næringsdeklsrstion, Ingrediensliste er på

1

dansk, ansvarshavende virksomhed er anført og
Quid-mærkning for honning.
Særlige mærkningsordninger: Virksomheden har haft pause i
deres økologi aktiviteter. Aktiviten er nyligt på begyndt igen. I

1

den forbindelse forligger der ikke regnskab for økologiske
fødevarer for de seneste perioder. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af
økologiske fødevarer (pasta), herunder dokumentation for, at
leverandøren og produktionssted er omfattet af økologikontrol.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens
egenkontrolprocedurer for virksomhedens aktiviteter, herunder
om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede.
Virksomhedens økologirapport er fra 2011 og virksomheden er
flyttet i mellemtiden og oplyser samtidig virksomheden at der
vil ske enkelte mindre ændringer i proceduren.
Fødevarestyrelsen vil opdatere virksomhedens økologirapport.

X

Virksomheden vil i den forbindelse fremsende en revideret
udgave af egenkontrolprogrammet for økologiske fødevare.
Ingen anmærkninger.
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Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Overensstemmelseserklæring på
fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren.
Følgende fødevarekontaktmateriale er kontrolleret bagepapir til fersk dej, herunder at materialet kan anvendes
ved de tilberedelses temperaturer der anføres på den ferske dej.
Følgende er konstateret: Virksomheden kan ikke ved tilsynet fremvise overensstemmelseserklæringer for øvrige
emballager anvendte til de af virksomheden markedsførte produkter.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om gældende regler for overensstemmelseserklæringer fra leverandørerne

20-05-2022

