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Særlige mærkningsordninger: Følgende er konstateret:
virksomheden har modtaget produkter fra en leverandør der
Kastebovej 9

ikke har skrevet kontrolkodenummer på følgeseddelen.

5683 Haarby

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

47549116

som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for modtagekontrol af økologiske
produkter
Vejledt konkret om Løsningsmuligheder for eksempelvis at
have et modtageskema eller en kontrolseddel ved
varemodtagelsen således at alle kontrolpunkter gennemgåes
ved varemodtagelse.
Kontrolleret regnskabet for økologiske fødevarer.
Det indskærpes, at reglerne om regnskab for økologiske
fødevarer, herunder de i økologirapporten fastlagte vilkår, skal
overholdes.
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Følgende er konstateret: virksomheden har ikke udført
råvarebalanceregnskab, færdigvarebalanceregnskab eller in put
/out put siden januar 2019, virksomheden har fastsat
frekvensen for regnskab til hver måned.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Kontrolleret dokumentation vedrørende økologiske produkter.
Det indskærpes, at reglerne om dokumentation for økologiske
fødevarer, herunder de i økologirapporten fastlagte vilkår, skal
overholdes.
Følgende er konstateret: virksomheden kan ikke fremvise
leverandørerklæringer på deres leverandører af økologiske
produkter.
virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
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Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
19-09-2019

2 timer
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Regler og fastlagte procedurer for import følges samt korrekt udfyldte kontrolattester følger med importerede
økologiske fødevarer.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og
konventionelle fødevarer ved opbevaring og tilberedning.
Vejledt generelt om reglerne for kontrol med rengøring inden opstart af produktion
Vejledt konkret om løsningsmuligheder for adskillelse i skrællemaskinen, da der ikke kan fjernes alle
produktrester på sandpapiret. Virksomheden er ikke opstartet med produktion af økologisk peberrodsprodukter
endnu.
Følgende er konstateret: Virksomhedens mærkning på økologiks kapers 45 g, har det røde ø-mærke uden
teksten statskontrolleret og det grønne EU-logo er målt til 4x6 mm hvilket ikke er korrekt størrelse.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for mærkningen med økologi

19-09-2019

