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Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
foreløbige risikoanalyse for aktiviteten leverering af bi- og
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restprodukter til foderbrug, herunder flow for håndtering af to
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forskellige typer presserester og kasserede fødevarer. Ingen
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anmærkninger.
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Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering
som fødevarevirksomhed, der leverer bi- og restprodukter til
foderbrug er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: at virksomheden
1

har et egenkontrolprogram for eksport. Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomhedens
procedurer for opbevaring, håndtering og anmodning om
certifikatpapir.

1

Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med

1

kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er
korrekt registreret til indførsel af fødevarer. Virksomheden

1

importerer andre ikke animalske fødevarer fra 3. lande samt
samhandler andre ikke animalske fødevarer. Ingen
anmærkninger. Kontrolleret virksomhedens importaktivitet.
Det er konstateret, at virksomheden ikke importerer fødevarer
under restriktion/intensiveret kontrol. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante
økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende
kalenderår. Kontrolleret dokumentation for modtagekontrol i
form af stikprøvevis udvalgte følgedokumenter samt
registrering i elektronisk system, regnskab med opgørelse
november 2016 samt primo maj 2017,
baggrundsdokumentation for data i regnskab, adskillelse ved
opbevaring, sammensætning (recept) for stikprøvevis udvalgte
produkter, mærkning med EU-logo, EU/ikke EU jorbrug og
kontrolkodenummer på stikprøvevis udvalgte produkter og

X

økologiprocedurer. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: virksomheden har lavet fysisk
optælling primo maj af råvarelager og konstateret afvigelse på
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øko hyldebær (forventet mængde 161 kg, der var 178 kg på lager), virksomheden har ikke beskrevet årsag til
afvigelse. Virksomheden har beskrevet i økologiprocedurer at der laves fysisk optælling af råvarelager 4 x årligt, i
praksis laves optælling 2 x årligt. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om overensstemmelse mellem beskrivelse i egenkontrolprocedurer for økologi samt praktisk
udførsel. Vejledt generelt om regler for afvigehåndtering ved uoverensstemmelser mellem optælling og
forventet lager, herunder hvornår der reageres på en afvigelse. Der er udtaget dokumentation til krydskontrol
Tilsætningsstoffer m.v.: Fødevarestyrelsen har udtaget prøve af dessert med æblekage og konstateret, at
grænseværdi af sorbinsyre er overskredet, da der er konstateret 1900 mg/kg i æblekagen, grænseværdi i
æblegrød er 1000 mg/kg. Det er ikke sandsynligt, at andre ingredienser i æblekagen er kilde til sorbinsyre.
Virksomheden har markedsført æblegrøden, som er produceret af anden virksomhed. Virksomheden har
gennemgået recept og beregnet, at grænseværdi af sorbinsyre er overholdt. Kontrolleret ved beregning at
recept overholder grænseværdi for sorbinsyre, samt at råvarespecifikationer på øvrige råvarer til æblegrød ikke
er kilde til sorbinsyre. Ingen anmærkninger. Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke taget stilling til
overslæb fra øvrige ingredienser via råvarespecifikationer på disse. Forholdet vurderes som bagatelagtig
overtrædelse.
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