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Biosa Danmark ApS

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Ført tilsyn med
Syrevej 51 og 55 B

produktionslokaler, lagerlokaler og personalefaciliteter.

3300 Frederiksværk

Intet at bemærke vedr. behandling af fødevarer.
Hygiejne: Rengøring: Intet at bemærke til rengøring
af lokaler.

20-05-2005

Mærkning og information: Det indskærpes, at der skal
være overensstemmelseme mellem næringsdeklaration
1

på produktet og analysecertifikater for indhold af

1

næringsstoffer. Det er konstateret, at indhold af
protein i aktiv byg ikke er deklareret i
overensstemmelse med indhentet analysecertifikat

1

fra producent.

2

Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret ingredienser

1

i Best of Greens. Virksomheden bedes fremsende

1

dokumentation for at ingredienser ikke er novel food
samt oplysninger om latinsk navn på følgende

2

ingredienser: Kamut, Chlorella, Spirulina, Havtang,
Havalge Dulse.
Økologi: Informeret om regler vedr. import at
økologiske varer fra lande udenfor EU. Set
dokumentation vedr. økoleverandører for nogle
leverandører. Virksomheden har oplyst at den
indsender yderligere dokumentationen samt ansøgning
vedr. import.
Tilsætningsstoffer m.v.: Det indskærpes, at salt til
husholdningsbrug importeret fra tredjeland skal være
tilsat iod, jf. bekendtgørelse om tilsætning af iod.
Det er konstateret, at Himalaya Krystalsalt
importeret fra Himalaya ikke er tilsat iod.

X

Fødevareregionen vender tilbage med yderligere
vejledning om reglerne for import fra andre EU-lande.
Virksomhedens egenkontrol: Set dokumentation for
egenkontrol vedr. produktion og varemodtagelse.
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Biosa Danmark ApS

Virksomheden har oplyst at egenkontrolprogrammet vil
Syrevej 51 og 55 B

blive revideret i løbet af kort tid.

3300 Frederiksværk

Godkendelser m.v.: Virksomheden har planer om
ændringer af indretning. Informeret om
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ansøgningsskema vedr. ændring af autorisation.
Udleveret materiale vedr. retssikkerhed.
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