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Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
Afdeling Søvind

anmærkninger: Renholdelse af produktionslokaler, herunder

Haldrupvej 2A

gulvfuger ift. skimmelvækst.

8700 Horsens

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af

69980015

loftsmaling i produktionslokaler. Virksomheden oplyser at

M308

maler er bestilt. Ingen anmærkninger. Konkret vejledt om
nedskrabning af enkelte områder med afskallende maling
inden produktion.
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Særlige mærkningsordninger: Det indskærpes, at reglerne om

1

regnskab for økologiske fødevarer, skal overholdes. Følgende er
konstateret: virksomheden fører ikke råvareregnskab over
mængden af økologisk dild på lager og kan således ikke opstille
en mængdebalance. Ligeledes er det konstateret at
virksomhedens balanceopgørelse over mængden af modtaget
mælk og fløde er opgjort på ugebasis og ikke for en periode der

2

er længere end en måned. I stedet er opstillet regnskab for
hver enkelt færdigvare, uden at dette giver mulighed for at
kontrollere den samlede balance. Virksomheden havde ingen
bemærkninger. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende
kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Det indskærpes, at reglerne om dokumentation for økologiske
fødevarer, skal overholdes. Følgende er konstateret:
virksomheden kan ikke fremvise dokumentation for kontrol af
rengøring inden økologisk produktion. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Det får vi rettet. Indskærpelse
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
På baggrund af modtaget krydskontrol er lønproduktion af 154
kg økologisk hvidskimmelsost kontrolleret.
Følgende er konstateret: Virksomheden mangler
partidokumentation for modtaget økologisk dild fra deres

X

kunde. I stedet har virksomheden fremvist partidokumentation
på dild leveret til deres kundes detailbutik, der ikke er omfattet
af økologikontrol.
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Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse da dilden er
modtaget i færdigpakkede poser af den tidligere ejer af virksomheden og da producenten er underlagt
økologikontrol.
Vejledt generelt om krav til leverandør- og partidokumentation.
Udtaget dokumentation til krydskontrol.
Virksomheden anmodes om at indsende reviderede procedurer for økologisk produktion med henblik på
revidering af økologirapport inden udgang af september 2018.
Følgende er konstateret: EU-ogo på Stenalt gedeskæreost er mindre end 9 x 13,5 mm.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om krav til EU-logo.
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