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Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Sigenvej 9

Virksomheden har ansøgt om aktiviteten: Kontorvirksomhed

9760 Vrå

eller agenturvirksomhed - uden lager - EE.46.17.00

26612608

Følgende er konstateret: Virksomhedens nuværende
registrering er dækkende for virksomhedens nye aktivitet.
Virksomheden er vil tappe honning i små glas, som modtages
forarbejdet og ikke skal gennemgå anden behandling end
tapning. Følgende er konstateret: Virksomhedens nuværende
registrering er dækkende for virksomhedens nye aktivitet.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer
Økologiske jordbær og Fair Trade økologisk sukker, herunder
kontrol af gennemførelse og registrering af udført
1

modtagekontrol. Ingen anmærkninger.

1

Modtaget/Udtaget kopi af dokumentation for økologiske
jordbær til krydskontrol.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer, kontrol af
løbende registreringer/ stikprøvekontrol af løbende regnskab
med udgangspunkt i fysisk vareoptælling af udvalgte råvarer
og/eller færdigvarer (Jordbær og Fair Trade økologisk sukker) /
kontrol af periodevise balanceopgørelser / sporbarhedskontrol
med udgangspunkt i udvalgte produkter (jordbær og sukker) /
kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af
modtagne økologiske fødevarer (jordbær og sukker), herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af
økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Modtaget/ udtaget kopi af dokumentation for jordbær til
krydskontrol
Kontrolleret at regler og fastlagte procedurer for import fra 3.

X

X

lande følges, herunder at korrekt udfyldte kontrolattester
følger med importerede økologiske fødevarer. Ingen
anmærkninger.
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Kontrolleret modtagne krydskontroloplysninger for overensstemmelse med registreringer og dokumenter. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring af sukker og tilberedning jordbærmarmelade. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse/ ingrediensliste/ recepter/ markedsførings-Ø) på følgende økologiske fødevarer: Økologisk
hybenmarmelade, ribs gelé, jordbær- og kirsebærsauce. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for overholdelse af GMO-forbuddet på ikke-økologiske ingredienser samt
hjælpestoffer (pektin)Ingen anmærkninger.
Kontrolleret økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer for virksomhedens aktiviteter. Følgende emner i
virksomhedens økologiprocedurer er gennemgået: Modtagerkontrol, adskillelse, dokumentation for ind- og
udgående varer, tilberedning, import fra 3. land, Sammensætning og mærkning og økologierklæring,
leverandørerklæringer, registrering for in- og output, samt balanceopgørelse.
Følgende emner er ikke tilstrækkeligt dækkende. Følgende er konstateret: Virksomheden har
egenkontrolprocedurer for rengøring og import af økologiske fødevarer, disse vurderes at være dækkende, men
er ikke indberettet til Fødevarestyrelsen. Økologirapport er ikke opdateret i forhold til virksomhedens
nuværende aktiviteter.
Forholdet vurderes, som en bagatelagtig overtrædelse.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden vil fremsende egenkontrolprogram for deres
økologiske produktion.
Afgørelse om ændrede vilkår, vil blive fremsendt.
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