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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
V/LEIF CHRISTENSEN

uden anmærkninger: Opbevaring af konsumis og hjælpestoffer

Sdr Truevej 1

på frost, køl og tørlager.

9500 Hobro

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende

12378270

lokaler: Produktion og lager, herunder køle- og frostrum. Ingen

M283

anmærkninger.
Mærkning og information: Fulgt op på administrativ bøde fra
1

forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er
kontrolleret uden anmærkninger: Analyseattester på udtagne

1

prøver viser fravær af det kunstige aromastof ethylvanillin.
Virksomhedens procedurer er auditeret med hensyn til
anvendelse af vaniljearoma. Virksomheden anvender kun en
økologisk vanillearoma til økologiske produkter. Virksomheden

1

påstår at øvrige vaniljearomaer i virksomheden er uden
ethylvanillin. Konkret vejledt om, at dette også bør fremgå af

2

datablade fra leverandøren.
Særlige mærkningsordninger: Det indskærpes, at økologiske
fødevarer og fødevarevirksomheder skal overholde
økologireglerne, herunder økologibekendtgørelsens § 7, hvoraf
det fremgår, at den erhvervsdrivende skal udarbejde en
fuldstændig beskrivelse af enheden eller lokalerne, samt
aktiviteten. Den erhvervsdrivende skal fastlægge og løbende
opdatere alle de konkrete foranstaltninger, herunder
egenkontrolprocedurer, der skal træffes i forbindelse med
enheden, lokalerne eller aktiviteten for at sikre, at denne
bekendtgørelse og rådsforordningen overholdes.
Beskrivelserne skal optages i økologirapporten.. Følgende er
konstateret: Virksomheden kunne ikke fremlægge
tilstrækkelige egenkontrolprocedurer for de økologiske
aktiviteter. Eksempelvis indgår anvendelsen af den specifikke
økologiske vaniljearoma ikke af anvendte recepter.
Virksomheden havde ingen bemærkninger. Indskærpelse

X

medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i
04-12-2018

3 timer
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indeværende kalenderår (modtagekontrol/transport, regnskab, dokumentation,
adskillelse/identifikation/rengøring, forarbejdning/pakning, sammensætning, GMO-dokumentation, mærkning,
transport, opdateret økologirapport). Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning af økologiske fødevarer, herunder økologisk vaniljeis, økologisk lakridsis og økologisk
jordbæris. Det er verificeret, at hjælpestoffer og tilsætningsstoffer er tilladte til økologisk produktion. Ingen
anmærkninger.
Konkret vejledt om, at alle økologiske ingredienser, herunder økologiske vaniljekorn, skal markeres med en
stjerne i ingredienslisten. Konkret vejledt om, at kun naturlige aromaer kan anvendes til økologiske produkter og
dette bør kunne dokumenteres i form af datablade og produktionsjournaler.
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