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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret hygiejne under
produktion/tapning af økologisk appelsin juice. Ingen
Vestergade 30

anmærkninger.

5750 Ringe

Kontrolleret hygiejne under oplagring på tørvare- og frostlager

19982912

samt område til optøning/varemodtagelse. Ingen

7316

anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
1

anmærkninger: Udkast til egenkontrol for import af fødevarer
fra 3. lande, virksomheden kan redegøre mundtligt for
procedurer i forbindelse med import fra 3. lande.

1

Særlige mærkningsordninger: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Udkast til
egenkontrol for import af økologiske varer fra 3. lande,
virksomheden kan redegøre mundtligt for økologi egenkontrols

1

procedurer i forbindelse med import fra 3. lande.
Kontrolleret dokumentation vedr. økologiske produkter
(indgående: rabarberkoncentrat, sukker, appelsinkoncentrat og
udgående: æble- og appelsinjuice), herunder kontrol af
økologi-dokumentation - parti- og leverandør-dokumentation kontrol af fysisk optalt mængde. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens modtagekontrol af økologiske
produkter ved interview af medarbejder som modtager varer.
Ingen anmærkninger. Ydet generel vejledning om elementer
som skal indgå i modtagekontrol samt om at et benyttet
modtagelager skal være i besiddelse af korrekt
leverandørerklæring (på den fysiske afsender).
Kontrolleret regnskabet for økologiske fødevarer (kontrol af
løbende registreringer for råvarer stikprøvevist / kontrol af
overenstemmelse mellem optalte mængder af udvalgte
produkter (rabarberkoncentrat, appelsinkoncentrat og sukker)

X

samt den bogførte mængde samt sporbarhedskontrol af
samme varer / kontrol af procedurer for optælling af råvarer (2
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gange årligt) og færdigvarer (sidstnævnte tælles ikke, da de opbevares på automatiseret højlager, men der
foretages en overensstemmelseskontrol mellem produktionsregnskab og lagerregnskab løbende). Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret periodevise balanceopgørelser for råvarer og færdigvarer. Følgende er konstateret: Der foretages
korrekte optællinger men i balancerne er ikke korrekt opstillet idet der i posteringen modtagne mængder (i
råvareregnskabet) er medtaget lagerreguleringer, der er ikke udregnet en difference, og der kunne ikke
fremvises et input-outputregnskab, men der kunne redegøres for stikprøvevis mængdekontrol. De nævnte
mangler betragtes som bagatelagtige overtrædelser. Virksomheden oplyser at man i forbindelse med overgang
til nyt lagerstyringssystem ikke har kunnet trække de nødvendige oplysninger, men at man vil få det bragt i
orden.
Ydet generel vejledning om opstilling af balanceregnskaber med udregnet difference - henvist til
økologivejledningen og eksempler på fvst.dk.
Kontrolleret opdatering af økologiprocedurer. Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke indsendt nye
procedurer til opdateret økologirapport, selvom der er nye aktiviteter. Det betragtes som en bagatelagtig
overtrædelse. Virksomheden fremvist at man er igang med at udarbejde procedurerne. Ydet vejledning om krav
til økologiprocedurer.
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