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Virksomhedens egenkontrol: Kontrol af delrisikoanalyse vedr.
analyser. OK
Randersvej 7

Mærkning og information: Kontrolleret at gulerødder er et

8963 Auning

spiseklart produkt som kan sælges som snackgulerødder til

27239315

straksspisning uden skyldning. Ingen bemærkninger idet der er
fremvist analyseresultater uden bemærkninger samt
konklusion herfra udarbejdet af Århus Universitet og
Teknologisk Institut.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske gulerødder og
1

porre herunder kontrol af gennemførelse og registrering af
udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer [kontrol af

1

løbende registreringer/ stikprøvekontrol af løbende regnskab
med udgangspunkt i fysisk vareoptælling af udvalgte råvarer

1

og/eller færdigvarer / kontrol af periodevise balanceopgørelser
/ sporbarhedskontrol med udgangspunkt i markproduktion /
kontrol af, at de fastlagte procedurer følges findes i Global Gap
dokumentationen. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af frøherunder dispensation for anvendelse af bejsede øko-frø til
snackgulerødder.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem
økologiske og konventionelle fødevarer ved opbevaring,
vaskning, pakning og transport af gulerødder og porre. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og
markedsføring (Ø-mærket/ kodenummer/ geografisk
oprindelse/ ingrediensliste/ recepter/ markedsførings-Ø) på
følgende økologiske fødevarer: Ingen anmærkninger.
Kontrolleret EU-logoet. Følgende er konstateret. På 2 af
virksomhedens gulerodsprodukter er EU-logoet for lille.

X

X

Virksomheden oplyser, de får produceret ny emballage. hvor
logoet er stort nok.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske
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fødevarer fra virksomheden, herunder identifikation og eventuelle ledsagedokumenter for gulerødder og porre.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer for virksomhedens aktiviteter samt at
økologirapport stemmer over overens med virksomhedens faktiske produktion. Det er konstateret at
økologiegenkontrolprogrammet mangler beskrivelser af nogle afsnit, men har mundtligt kunne redegøre for
disse uden anmærkninger. Virksomheden blev flyttet i 2012 fra Plantedirektoratet til Fødevarestyrelsen som led i
en samarbejdsaftale med Natur og Erhversstyrelsen. I overflytningspapirerne fremgår, at virksomheden ikke
skulle ansøge om registrering hos Fødevarestyrelsen. På baggrund af dette udstedes ikke afgørelse om ændrede
vilkår. Virksomhedens økologiegenkontrolprogram er gennemgået ved kontrolbesøget og er under revision i
forhold til nye regler om indeks. Virksomheden fremsender det reviderede egenkontrolprogram samt
plantegning, indeks og underskrevet økologierklæring til Fødevarestyrelse. Når disse modtages udstedes
økologirapport og opdateret økologierklæring.

22-10-2020

