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Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
Danægvej 3

egen hjemmeside.

6070 Christiansfeld

Godkendelser m.v.: Fulgt op på indskærpelse om

10226392

indenrigserklæringer og egenkontrolprocedurer fra forrige

P81

kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden
har fremvist dokumentation for at oplyste
pasteuriseringstemperaturer og holdetider i erklæring 201202
er korrekte og har fremvist reviderede egenkontrolprocedurer.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
1

fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering og CVR er dækkende for
virksomhedens aktiviteter.

1

Særlige mærkningsordninger: Følgende er konstateret:

1

Virksomheden dokumenterer ikke konsekvent
modtagelseskontrol af økologiske råvarer. Forholdet vurderes
under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse.
Følgende er konstateret: Ved gennemgang af virksomhedens
regnskab er det konstateret at konverterede økologiske
produkter ikke registreres korrekt i regnskabsoversigten. I
ugerne 1-3 i 2021 er hhv. 500, 250 og 1400 kg. økologiske
æggehvider overført til konventionelt uden at dette er trukket
fra den samlede mængde økologisk færdigvare. Ved udslåning
af økologiske æg direkte til konventionel produktion registreres
færdigvaren ikke korrekt ved beregning af udslåningsprocent.
Ved gennemgang af regnskabet er der ikke tegn på at der er
solgt mere økologisk produkt end produceret.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om krav til regnskab.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af

X

modtagne økologiske fødevarer (skalæg), herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af
03-02-2021
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økologikontrol. Ingen anmærkninger. Modtaget/Udtaget kopi af dokumentation for skalæg til krydskontrol
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning på følgende økologiske fødevarer: økologiske helæg,
herunder at mælkesyre er tilladt tilsætningsstof. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for overholdelse af GMO-forbuddet på ikke-økologiske ingredienser samt
hjælpestoffer (mælkesyre i helæg). Ingen anmærkninger.
Kontrolleret økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer for virksomhedens aktiviteter.
Følgende emner i virksomhedens økologiprocedurer er gennemgået: Regnskab, GMO, modtagekontrol,
sammensætning.
Følgende er konstateret: Virksomhedens periodevise balanceopgørelser opgøres ikke for en periode mellem 1
og 6 mdr. Ligeledes er der konstateret mangler ift. registrering af konverterede produkter og virksomheden kan
ikke fremvise en input-output balance.
Ved gennemgang af dokumentation for modtagekontrol er det konstateret at der ikke konsekvent dokumenteres
modtagekontrol af økologiske råvarer, herunder varer fra eget pakkeri.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Afgørelse om ændrede vilkår, vil blive fremsendt.
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