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Særlige mærkningsordninger: gennemgået mundtlig
procedurer for virksomhedens procedurer for modtagekontrol
Vindbyholtvej 29 A

af økologiske fødevarer, herunder kontrol af gennemførelse og

4640 Faxe

registrering af udført modtagekontrol. [Modtaget/Udtaget kopi

33780575

af dokumentation til krydskontrol].

5738

Følgende er konstateret: virksomheden er ikke bevidst om at
der skal kontrolleres navn og adresse for leverandør og at
denne kan være forskellig fra sælger og kontrolkodenummer.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for kontrol med varemodtagelse
Generelt vejeldt om at økologivaremodtagelsen skal være
gennemført, inden der er mulighed for at plukke af varen fra
lageret. Vejledt konkret om løsningmulighederi at der kan
udarbejdes et stempel med de obligatoriske kontrolpunkter,
2

hvor der kan krydses af.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer: virksomheden
er i gang med at skifte system og der er gennemgang af
eksempler på råvarebalanceregnskab,
færdigvarebalanceregnskab og input/output, samt løbende
registreringer ved produktion og derved ind og udgang af
råvarelager og færdigvare lager. Systemmet har recepterne
liggende som grundopskrift, til udarbejdelse af input/output
Følgende er konstateret: virksomheden har ikke overholdt
deres frekvens, da det nye system er ved at blive
implementeret. Der fremvises eksempler på regnskabet og
enkelte opstillinger der er gennemført.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for overholdelse af den fastsatte
frekvens.
Kontrolleret dokumentation vedrørende økologiske produkter.

X

X

Det indskærpes, at reglerne om dokumentation for økologiske
fødevarer, herunder de i økologirapporten fastlagte vilkår, skal
overholdes.
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Følgende er konstateret: virksomheden har ikke fået printet den korrekte leverandørerklæring i forhold til deres
faktiske leverandør. Der var ikke kontrolleret adresse og produktgruppe. Adressen var i Ålborg hvor leverandøren
er placeret i Ishøj, produktgruppen på den udprintet var akvakultur og de produkter virksomhedens faktiske
leverandør har fødevare til bagerindustrien. Virksomheden fremviser digital leverandørerklæring på korrekt
leverandør
Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi får straks opdateret til den korrekt.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
mundtligt gennemgået procedurer for rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og
konventionelle fødevarer ved opbevaring, tilberedning og transport. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning: Stkikprøvevist udtrukket 4 eksempler på mærkning med
kontrol af: Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/ geografisk oprindelse/ ingrediensliste og recept på Glutenfri
Raw Cookie
Det indskærpes, at reglerne om mærkning af økologiske fødevarer skal overholdes.
Følgende er konstateret: På 3 ud af 4 mærkater mangler geografisk oprindelse, på 1 ud af 4 kunne kun havldelen
af geografisk oprindelse ses. På økologiske Raw burgerboller Glutenfri ses at mærkningen for økologisk
oprindelse som (Ø)* og nederst står *(Må ikke geninfryses) OG *=økologisk dyrket ingrediens. På økologisk
Granola Glutenfri er havsalt mærket med * for at være en økologisk dyrket ingrediens. På Økologisk Fig bombs
er ingrediensen citronolie ikke af økologisk oprindelse - men produktet er mærket som økologisk - virksomheden
producerer ikke produktet på nuværende tidspunkt.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi får rettet op på det.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
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Kontrolleret økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer for virksomhedens aktiviteter. Følgende emner i
virksomhedens økologiprocedurer er gennemgået: virksomhedsbeskrivelse, varmodtagelse, opbevaring af
råvare og færdigvare, adskillelse, recepter, mærkning og dokumentation på leverandører og
baggrundsdokumentation på eventuelle tilsætningsstoffer eller olier
Følgende emner er ikke tilstrækkeligt dækkende/Følgende er konstateret: Regnskab er ikke beskrevet,
virksomheden er i process med et nyt system til regnskab. Forholdet vurderes som en bagatelagtig
overtrædelse.
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