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Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret virksomhedens
offentliggørelse på hjemmeside
Skårupørevej 22

Det indskærpes at virksomheder ikke må vildlede forbrugerne,

5881 Skårup Fyn

ved anvendelsen af tidligere kontrolrapporter eller på anden

38549111

måde vildlede forbrugerne med hensyn til resultaterne af
kontrollen.
følgende er konstateret: linket til de sidste fire kontrolrapporter
er i form af en elitesmiley.
Virksomhedens bemærkning: Vi får det fjernet og det var vi
ikke blevet informeret om.
Mærkning og information: Fulgt op på indskærpelse fra sidste
2

kontrolbesøg: følgende forhold er bragt i orden:
Virksomhedens markedsføring af æblebrændevin Sydfynsk K og

2

Pomo på hjemmeside og til den endelige forbruger.
Kontrolleret varebetegnelse på hjemmeside. Ingen

1

anmærkninger.
Indskærpelse fremsendt. Følgende er konstateret:
Virksomheden har på sin hjemmeside beskrevet følgende for
de 3 størrelser af Sydfynsk K: "Den relative korte lagring sikre,
at Sydfynsk Kalva bevarer en dansk - fynsk æblekarakter til
trods for artsfællesskab med fransk æblebrændevin.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Efter min bedste
overbevisning har jeg rettet det lige efter tilsynet og der var
kun nogle få forglemmelser.
Særlige mærkningsordninger: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden
fremviser nyt system til styring af de økologiske produkter ud
fra virksomhedens produktionsmetoder. Den tilsynsførende
kan ikke på tilsynet vurdere om regnskabet er dækkende for de
gældende krav og tager regnskab og en beskrivelse af
virksomhedens særlige produktionsmetode med tilbage til
fagkontoret for hjælp til vurdering. Det vurderes at

X

virksomhedens sporbarhed på produktioner og
produktionsmetoder er i styring på en vis, der sikre at de
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økologiske produkter kan mærkes med økologisk.
Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden fremviser følgeseddel.
Vejledt generelt om regler for at kontrolkodenummer skal være i transportdokumenter.
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