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Kontrolrapporten er ændret den 20. juni 2019
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret procedure for
Toldbodgade 9

håndtering af allergener samt adskillelse ved afvejning af

5000 Odense C

produkter til produktionen. Ingen anmærkninger. Kontrolleret

15233699

procedure for skift mellem ren og urene zoner, herunder
beklædning, håndvaskefaciliteter og procedurebeskrivelser ved
indgang til forskellige zoner. Ingen anmærkninger. Stikprøvevist
1

kontrolleret faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder i

1

produktionslokaler. Ingen anmærkninger.

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret procedurer og
dokumentation for rengøring i produktionsområde, samt

1

rengøringskontrol inden opstart af produktion. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret procedure for kontrol

1

og dokumentation for vedligehold i produktionslokaler. Ingen

2

anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens aktiviteter,
CVR nummer samt kontaktoplysninger stemmer overens med
det der er registreret ved Fødevarestyrelsen. Ingen
anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
modtagekontrol af økologiske produkter. Det indskærpes, at
reglerne om modtagekontrol af økologiske produkter, herunder
de i økologirapporten fastlagte vilkår, skal overholdes. Følgende
er konstateret: virksomheden følger ikke de i økologirapporten
fastlagte procedurer. Derudover er virksomhedens procedurer
for modtagekontrol mangelfulde, idet der mangler beskrivelse
af kontrol med transportforhold, navn og adresse på sælger (og
leverandør, hvis denne er forskellig fra sælger), henvisning til

X

X

den økologiske produktionsmetode, leveringsdato samt kontrol
af mærkningsmæssig og indholdsmæssig overensstemmelse
mellem parti og partidokumenter. Virksomheden havde
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følgende bemærkninger: det er noget rod, vi retter op på det
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden. Vejledt generelt om regler for økologi, herunder at vejledning om økologi-procedurer kan findes i
"Vejledning om økologiske fødevarer mv." afsnit 6.3 som kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:Regnskab for økologiske fødevarer kontrol af løbende
registreringer samt stikprøvekontrol af løbende regnskab med udgangspunkt i fysisk vareoptælling af alle
økologiske råvarer på lageret, kontrol af periodevise balanceopgørelser og kontrol af, at de fastlagte procedurer
følges.
Følgende er konstateret: virksomheden har ikke registreret den faktisk afvejet mængde af glukosesirup og
honning i deres råvarebalanceregnskab. Virksomheden har ikke reageret på 100 % manglende mængde af
gulerodsjuice i råvarebalanceregnskabet. Virksomheden har ikke brugt den faktisk afvejede mængde mandler i
råvarebalanceregnskabet, selv om at virksomheden laver en dokumentation for den afvejede mængde mandler
der føres ind i produktionen af smuttede mandler. Virksomheden dokumentere deres frasortering til
konventionel af mandler i smuttet mandelprodukter - brune mandler - men indfører ikke disse i
råvarebalanceregnskabet. Virksomheden har ikke en særskilt registrering i økologiregnskabet, på de produkter
der bruges i deres produktudviklingsafdeling. Virksomheden har en difference på den mængde produkter der
føres ud af færdigvare og over til biprodukter (omklassificeres), uden en forklaring på hvad der er sket med de
25 kg som differencen omhandler - differencen omhandler 2 ud af 4 produkter. Virksomheden har ikke vurderet
på den difference der kan opstå i forbindelse med afskalling af mandler, ej heller på differencen der er ved
råvare/produkter der ikke kan komme ud i forhold til at det hænger fast i emballagen ved tømning af
henholdsvis honning og glukosesirup - dette er hverken skriftligt eller mundtligt redegjort for hvordan man
vurdere disse afvigeprocenter i forhold til økologiregnskabet.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Kontrolleret dokumentation vedr. økologiske produkter, herunder dokumentation for indhentning af
leverandørerklæringer samt kontrol af at udenlanske kontrolorganer er godkendt i EU. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret modtagne krydskontroloplysninger. Ingen anmærkninger. Kontrolleret partidokumentation fra
leverandør af råvarer; økologisk rørsukker, økologisk florsukker og økologisk acaciehonning og sammenholdt
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disse ved en krydskontrol af virksomhedens modtagne fakturaer og følgesedler samt overensstemmelse med
tilgang i virksomhedens løbende registrering i lagerbeholdning. Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Identifikation samt adskillelse mellem økologiske og
konventionelle fødevarer ved opbevaring på råvarelager samt i produktionen. Følgende er konstateret:
Virksomheden følger ikke de i økologi-egenkontrollen fastlagte procedurer for tydelig identifikation af økologiske
produkter ved henstand / neddækning. Proceduren beskriver at disse foruden vanlig mærkning også mærkes
med blåt øko-klistermærke. Ved kontrol af økologiske produkter der henstår i Vemag-vogne, konstateres det at
disse ikke er mærket med blåt økoklistermærke, dog uden risiko for sammenblanding med konventionelle
produkter. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Kontrolleret regnskabet for økologiske fødevarer.
Det indskærpes, at reglerne om regnskab for økologiske fødevarer, herunder de i økologirapporten fastlagte
vilkår, skal overholdes.
Følgende er konstateret: Virksomheden har et overforbrug på henholdsvis -17,31 % og -134,79 % på sicilianske
mandler og smuttede sicilianske mandler. Virksomheden har ikke dokumenteret at de har reageret på denne
overskridelse. Virksomheden forklarer mundtligt at der er sket en registreringsfejl i produktionen med et andet
varenummer. Virksomheden har ikke regnet om den difference på henholdsvis 16,25 % og 14,31 % på det
omtalte varenummer svarer overens med det merforbrug der har været af de sicilianske mandler.
Virksomheden kan ikke redegøre for difference på 100 % af økologisk lilla gulerods juice, der er ingen notater på
differencen. Virksomheden kan ikke redegøre for hvor tilbageværende råvare er henne, ej heller kan de
redegøre for at de har modtaget produktet, da følgesedlen viser at produktet er leveret på anden adresse virksomheden fremviser ordreseddel. Virksomheden har i følge deres produktregistreringer brugt 5,5 kg, der var
13 kg i januar og deres it-system registrere 10 kg på lager. Virksomheden har også modtaget 2 kg mere i følge
deres it-system, men har ingen dokumentation for at disse er ankommet, varemodtaget eller blevet brugt.
Virksomheden forklarer at de 10 kg muligvis er kasseret, men har ikke dokumentationen på dette. Ligeledes kan
der ikke fremvises de 2 kg som er modtaget i 20.09.2018 ej heller er der kassationsdokumentation på dette ej
heller produktionsregistrering.
Virksomhedens egenkontrolprocedurer for regnskab er ikke dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det er noget rod. Vi kan godt se det ikke er ok. Vi retter det op.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
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