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Kontrolrapporten er ændret 27 aug 2020.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret regnskab for
Hørskætten 30-32

økologiske fødevarer : gulerødder, maj 2020,

2630 Taastrup

produktionsregnskab samt færdigvare regnskab, samt råvare

14145389

regnskab. Ingen anmærkninger

5970

Der er ved periodens start noteret miuns lager på 10 kg,
vurderet som bagatelagtig overtrædelse ved dette tilsyn,
konkret vejledt om at der bør sikres at lager status priom er
korrekt, ved optælling og evt. korrektion af lagerstatus m.
forklarende note.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af
modtagne økologiske fødevarer: 1560 kg. økologiske
gulerødder. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret rengøring samt dokumentation derfor inden
skrælning af gulerødder, stikprøvevis i maj 2020, identifikation
1

samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer
ved opbevaring af frugt og grønsager på lager og procedure for
adskillelse ved tilberedning af skrællede gulerødder og presset
juice og ved transport til og fra virksomheden. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og
markedsføring (EU-logoet/ kodenummer/ geografisk
oprindelse/ ingrediensliste/ recepter) på følgende økologiske
fødevarer: økologiske gulerødder. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer
for virksomhedens aktiviteter. Følgende emner i virksomhedens
økologiprocedurer er gennemgået: opbevaring af råvare og
færdigvare, transport, regnskabsopsætning, adskillelse under
produktion, ingen anmærkninger
Følgende emner er ikke tilstrækkeligt dækkende/Følgende er
konstateret: varemodtagelses procedure er mangelfuldt
beskrevet, der mangler beskrivelse af havd der kontrolleres,

X

X

der manglerr angivelse af at der også laves øko sous vid
kartorfler i beskrivelsen, Mærknings beskrivelsen angiver ikke
at øko status fremgår i ingredienslisten, virksomhedens
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erklæring (bilag fra økologi vejledningen) vedlægges i opdateret version, virksomheden er ved at revidere hele
økologi egenkontrolprogrammet og det nu anvendte er ikke det til brug for udstedelse af økologi rapporten
indsendte, Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse. Der indsendes opdateret økologi
egenkontrolprogram med bilag og regnskabs eksempel
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