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Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer
Roskildevej 30

(tørrede svampe), herunder kontrol af gennemførelse og

2620 Albertslund

registrering af udført modtagekontrol ved modtagelse af

38233165

shiiitake svampe i feb. 2021. Ingen anmærkninger. Udtaget kopi

6533

af dokumentation til krydskontrol
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer- shiitake svampe
1. jan 2021 til dags dato, optælling af lager for shiitake svampe
30 g på lager og sammmenlignet med regnskabsstatus. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af
modtagne økologiske fødevarer (shiitake svampe 1 kvartal
2021), herunder dokumentation for, at leverandøren er
omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret modtagne krydskontroloplysninger for
2

overensstemmelse med dokumentation. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem
økologiske og konventionelle fødevarer ved opbevaring og
pakning og transport af økologiske tørvare, dokumentation for
rengørings kontrol før pakning dags dato (rengøring udført
forgående dag ved arbejdstids afslutning). Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens mærkning med kodenummer og
økologilogoet.
Det indskærpes, at kodenummer på kontrolmyndigheden skal
være anført på mærkningen af økologiske vare og at EU Økologi
logoet skal være påført færdigpakkede vare til detail salg.
Følgende er konstateret: Shiitake svampe, 50 g er pakket i og
solgt fra virksomheden med mærkning med økologisk
oprindelse, økologi status i ingrediensliste og varebetenelse
men varen er ikke mærket med økologi kontrol kode nr (DK
-ØKO-100) eller EU logo, varen er solgt til engro virksomhed

X

som sælger til detail/endelig forbruger mm. Samme fejl ses på
3 typer vare færdigpakket klar til salg, primært til endelig
forbruger: 30 g pakninger med: tørrede karl johan svampe, 30 g
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tørrede skovsvampe og 30 g tørrede shiitake svampe.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: det er en fejl, det rettes, og vi ommærker de vare som står på
lager . Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning
på bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Kontrolleret uden anmærkninger: korrekt mærkning med Eu logo, oprindelse og kontrol kode nr. på 3 typer
tørvare, 300 g.
Konkret vejledt om muligheder for korrekt mærkning, herunder om at kontrol kode nr skal angives i samme
synsfelt som eu logoet og at oprindelse skal angives lige under kontrol kode nr.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
identifikation og eventuelle ledsagedokumenter for Shiitake svampe, økologisk, 50 g. Ingen anmærkninger.
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