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Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer
Adelvej 9

økologisk eddike, herunder kontrol af gennemførelse og

6823 Ansager

registrering af udført modtagekontrol. Virksomheden vil

16242799

beskrive proceduren for dokumentation af kontrollen. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer, kontrol af
løbende registreringer/ stikprøvekontrol af løbende regnskab
med udgangspunkt i fysisk vareoptælling af udvalgte råvarer
æggeblommer og eddike / kontrol af periodevise
balanceopgørelse for æggeblommer pr. 31. juli 2020 samt
eddike pr. 31. juli 2020 / sporbarhedskontrol med
udgangspunkt i udvalgte produkter eddike og æggeblommer/
kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. Virksomheden
mangler fuldstændig dokumentation for afvigelser omkring
1

lageroptælling. Det fremgår dog af internt mødereferat at
virksomheden har fulgt op på forholdet.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af
modtagne økologiske fødevarer økologisk eddike, herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af
økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Udtaget kopi af dokumentation for økologisk eddike til
krydskontrol.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem
økologiske og konventionelle fødevarer ved opbevaring af
eddike og tilberedning af økologisk coleslaw dressing. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og
markedsføring Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/ geografisk
oprindelse/ ingrediensliste/ recepter/ markedsførings-Ø på
følgende økologiske fødevarer: Virksomheden markedsfører
økologisk coleslaw dressing til kunde i egen koncern, med

X

X

mærkning med oprindelse EU-jordbrug. Produktet indeholder
ingrediens af ikke EU-jordbrug over 2%.
Kontrolleret dokumentation for overholdelse af
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GMO-forbuddet på ikke-økologiske ingrediens mælkesyre og økologisk majsstivelse. Virksomhedens
procedurebeskrivelse/ leverandørerklæringer tager ikke højde for om ingredienser er fremstillet på baggrund af
GMO organismer.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
identifikation og eventuelle ledsagedokumenter økologisk coleslaw dressing. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer for virksomhedens aktiviteter.
Følgende emner i virksomhedens økologiprocedurer er gennemgået: Beskrivelse af *virksomhedens aktiviteter,
*modtagekontrol, og dokumentation heraf, *adskillelse ved tilberedning, *kontrol af forarbejdning, recepter,
mærkning, *foranstaltninger ved opbevaring af færdigvare (kartofler), *transport til og fra virksomheden, samt
dokumentation heraf og *balanceregnskab.
Følgende emner er ikke tilstrækkeligt dækkende: *Fravær af GMO i leverandørerklæringer er ikke tilstrækkelig
omfattende for økologiske produkter, *mærkning med EU/ikke-EU logo, *lageroptælling i forbindelse med
balanceregnskab, herunder registrering af afvigelser med korrigerende handling.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Afgørelse om ændrede vilkår, vil blive fremsendt.
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