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Særlige mærkningsordninger: Alle relevante
økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende
kalenderår

Mileparken 16
2740 Skovlunde
27626904

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret at
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økologiske citroner, økologiske mandler og økologisk olie er
mærket med EU's-økologilogo, kontrolkodenummer og
oprindelse. Kontrolleret at leverandører er underlagt
økologikontrol.
Set dokumentation for at der på økologiske citroner er
foretaget økologikontrol i denne virksomhed. Set indscannet
følgeseddel med navn og dato.
Set dokumentation for at en økologisk fødevare på ungående
faktura er markeret med økologisk status.
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Kontrolleret virksomhedens Egenkontrol for økologi: I
egenkontrollen beskrives korrekt at varer skal angives med
økologisk status på alle følgedokumenter.
Der beskrives desuden at økologiske vare skal bære det grønne
EU økologilogo.
Vejledt om at egenkontrollen kan forbedres ved, at beskrive
konkret hvad virksomheden skal kontrollere på selve varen
inden den sættes ud i butikken fx. hvilke farver øko-logoet må
være, da der findes varer med både sort, hvide logoer, hvilke
ord der kan accepteres for at angive økologisk status fx.
demeter, bio, organic m.fl. og at det skal kontrolleres at der er
logo, kontrolkodenummer og oprindelsesmærkning på varene
inden de sættes til salg..
Følgende er konstateret: Virksomheden har modtaget ARCADIE
Gurkemeje. Varen sælges med økologisk status. Virksosmheden
kunne ikke dokumentere, at økologikontrollen var udført inden
varen blev sat til salg. Virksomheden oplyser at der
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dokumenteres på følgesedler, men denne var ikke blevet
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scannet ind i dette tilfælde. Konstateret at ARCADIE Karry og gurkemeje ikke er markeret med økologisk status
på indgående faktura (5086801). Der er ikke skrevet afvigerapport på denne fejl.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om at der er altid er krav om at den kontrol der udføres på økologiske varer skal dokumenteres
skriftligt.
ARCADIE Karry. Ingredienser i karry er ikke beskrevet med økologisk status og dermed ikke mærket efter
økologireglerne. Varen er mærket i anden virksomhed. Billeder udtaget. Kopi af faktura taget med til
krydskontrol.
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