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Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: CVR-nummer.
Industrivej 44

Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens

4000 Roskilde

procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer,

15502290

herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført
modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation vedrørende økologiske produkter
og kontrol af at leverandør er underlagt økologikontrol. skriftlig
indskærpelse fremsendt.
Følgende er konstateret:
1. indskærpelse: Kontrolleret dokumentation for økologisk
fødevarer frysetørret kaffe og kaffebønner, herunder at det
faktura fremgår at det er økologisk. Virksomheden kan ikke
fremvise dokumentation for at frysetørret kaffe 250g faktureret
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fra leverandør d. 10/12/19 er økologisk. Virksomheden
fremviser faktura fremsendt at leverandør dags dato på
anmodning, men det fremgår ikke heraf at fødevaren er
økologisk. Virksomheden er ikke i besiddelse af følgeseddel
og/eller faktura, hvor dokumentation for varemodtagelse er
udført.
2. indskærpelse: Virksomheden kan ikke vise dokumentation
for at leverandør af kaffebønner 1000 g er underlagt
økologikontrol. Leverandørerklæringen udløb i januar 2020.
Virksomheden oplyser at de har taget kontakt og vil få den
fremsendt.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg får
erklæringen snarest fra vores leverandør. Jeg har ikke adgang til
at se, hvornår vi har sidst har købt frysetørret kaffe. Leverandør
varenummer passer ikke med leverandørens. Jeg kan dermed
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ikke finde det i systemet.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem
økologiske og konventionelle fødevarer ved opbevaring af
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færdigpakkede kaffebønner og frysetørret kaffe. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse/ ingrediensliste/ recepter/ markedsførings-Ø) på følgende økologiske fødevarer:
Frysetørret kaffe 250 g, cafomat og kaffebønner 1000g. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
identifikation og eventuelle ledsagedokumenter. Følgende er konstateret: Virksomheden anfører ikke deres
kontrolkodenummer på ledsagedokumenter under transport. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt virksomheden om regler desangående.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
Virksomheden skriver ikke i sine procedurer, at den kontrollerer sine leverandører. Vejledt virksomheden konkret
om løsningsmuligheder for præcisering af skriftlige procedure for kontrol af leverandører.
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