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Mærkning og information: Kontrolleret mærkning af
tilsætningsstoffer på færdigpakkede fødevarer. Bødeforlæg
Åstrupvej 35

fremsendt kr. 5.000. Følgende er konstateret: efter forevist

8500 Grenaa

produktionsregistrering fremstillet, 343 glas grøn pesto og 237

36056096

glas rød pesto, Molboerne, fik forevist partiet i kølerum. Set
etiketter til grøn og rød pesto ved etiketteringsbord,
virksomheden bekræftede at de skulle bruge til glassene, men
var ikke sat på pga. fejl ved maskinen der sætter etiketter på.
På produktionsliste og opskrift fremgik anvendelse af 650 g
bombal, og med hånden skrevet mælkesyre 2 cl til den grønne
pesto og 31500 g Rapsolie Kalø, på etiketterne var der ikke
anført konserveringsmidler, hverken E 326 eller E 262 fra
tilsætningsstofblandingen "Bombal" eller E 270 mælkesyre.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: Man havde ikke
fået opdateret recepten..

4

Særlige mærkningsordninger: Overtrædelsen politianmeldes.
Følgende er konstateret: Følgende er konstateret: efter forevist
produktionsregistrering fremstillet, 343 glas grøn pesto og 237
glas rød pesto, "Molboerne", fik forevist partiet i kølerum. Set
etiketter til grøn og rød pesto ved etiketteringsbord,
økologimærket, virksomheden bekræftede at de skulle bruge til
glassene, men var ikke sat på pga. fejl ved maskinen der sætter
etiketter på. På produktionsliste og opskrift fremgik anvendelse
af 650 g bombal, og med hånden skrevet mælkesyre 2 cl til den
grønne pesto, tilsætningsstofferne E 326 og E 262
(Bombal)fremgår ikke af økologigennemførelsesforordningen
bilag VIII A, over tilsætningsstoffer der må anvendes i
økologiske produkter. Foto og e-mail med regnskab og
fakturaer er medtaget. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Virksomheden havde ikke fået ændret recepten
i mappen
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

X

som en bagatelagtig overtrædelse. EU-økologimærke havde
mindre størrelse og anden farve end angivet reglerne. Der var
ikke anført økologiske ud for økologiske ingredienser. Vejledt
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konkret om EU-logo se vejledning 3.9.2 og ingrediensliste 3.2.1, side 14.
Kontrolleret mærkning af økologiske fødevarer Ø mærke, EU-logo og ingrediensliste.
Kontrolleret regnskabet for økologiske fødevarer med udgangspunkt i produktions 19.9.2018, Faktura OK, går
ind i regnskab, dog korrigeret for mængder, produktion og råvare, registrering OK. Udgående råvarer er svært at
overskue økologisk og ikke økologisk olie for 19.9. Der mangler færdigvareballance på lønarbejdsprodukter som
er i virksomheden. Overtrædelser i regnskab vurderes som bagatel ved tilsynet.
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