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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Virksomheden oplyser at de
åbner lagerlokaler indenfor nærmeste fremtid. Vejledt generelt
Ny Vestergårdsvej 21

om regler for varemodtagelse og opbevaring af indpakkede

3500 Værløse

tørvarer.

41245174

Vejldt om adgang til håndvaskefaciliteter samt toiletforhold.
Kontrolleret uden anmærkninger: Procedurer for
tilbagetrækning.
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Hygiejne: Rengøring:
Vejledt generelt om regler for renholdelse af lagerlokaler inkl.
vægge og højdrerengøring.
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Hygiejne: Vedligeholdelse: Vejledt generelt om vedligeholdelse
af lagerlokaler samt skadedyrssikring. Vejledt om at lokaler
hvor fødevarer opbevares skal fremstå i god stand og

1

skadedyrssikres så fødevarer beskyttes bedst muligt mod

1

kontaminering.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for
mikrobiologiske, kemiske og fysiske risici.
Virksomheden vejledt om at opdaterer
egenkontrolprogrammet og risikoanlysen, når der udvides med
nye aktiviteter, helt konkret lageropbevaring.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Virksomheden oplyser at de
planlægger at åbne en hjemmeside med webshop. Vejledt
konkret om at kontrolrapport skal offentliggøres på
hjemmeside.
Mærkning og information: Virksomheden er ikke påbegyndt
køb og salg af fødevarer endnu. Vejledt generelt om regler for
ansprisning samt mærkning, herunder fremhævelse af
allergener samt angivelse af vitaminer og mineraler og
mærkning med næringsdeklaration.
Kontrolleret følgende produkter: protein bar chokolate med

X

golden chlorella for mærkning af allergene ingredienser .Ingen
anmærkninger.
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Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:dansk mærkning protein bar chokolate med golden chlorella
Følgende er konstateret: mangler dansk næringsdeklaration på følgende produkt:protein bar chokolate med
golden chlorella
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Virksomheden vil påbegynder aktiviteten opbevaring af fødevarer, og er i denne forbindelse vejledt om hvordan
aktiviteten skal registreres inden den påbegyndes.
Kontrolleret CVR nummer. OK
Særlige mærkningsordninger: Vejledt om regler for økologi
Ved kontrolbesøget har virksomheden fået starthjælpsvejledning om fødevarekontrol, offentliggørelse af
kontrolrapporter, egenkontrol og risikovurdering, hygiejne, indretning af virksomheden, personlig hygiejne,
uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed, registrering til samhandel, økologi, registrering ved væsentligt
ændrede aktiviteter.
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