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Godkendelser m.v.: Ydet generel vejledning om anmeldelse til
Fødevarestyrelsen ved væsentligt ændrede aktiviteter.
Smedelinien 7

Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens

4400 Kalundborg

procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer

36499214

forskellige varianter af chufa herunder virksomhedens aftale
med eksternt lager for varetagelse af modtagekontrol. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer
sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgt produkt
økologisk pillede chufa 400g samt kontrol af, at de fastlagte
procedurer følges. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af
modtagne økologiske fødevarer forskellige varianter af chufa,
herunder dokumentation for, at leverandør og lønsproducent
er er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
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Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke en
leverandørerklæring fra eksternt lager, men fremskaffede det
under tilsyn.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for indhentning af dokumentation
for økologisk oprindelse.
Kontrolleret at virksomheden har aftale med eksternt lager om
ansvar for rengøring, identifikation samt adskillelse under
opbevaring af forskellige varianter af chufa. Ingen
anmærkninger. Vejledt om udarbejdelse af ny aftale, grundet
eksternt lagers flytning til ny adresse.
Kontrolleret økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer
for virksomhedens aktiviteter.
Følgende emner i virksomhedens økologiprocedurer er
gennemgået: Virksomhedens aktiviteter, dokumentation,
modtagekontrol, adskillelse, rengøring og opbevaring efter
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aftale med eksternt lager, samt dokumentation for ind- og
udgående varer.
Følgende emner er ikke tilstrækkeligt dækkende:
20-08-2021

3 timer 15 min.
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Virksomhedens procedurer omfatter pakning på eksternt lager, denne aktivitet er ophørt, virksomhedens
procedurer mangler beskrivelse af lønproduktion, Virksomhedens procedurer mangler angivelse af årlig kontrol
med leverandører samt hvordan dokumentationen gemmes samt virksomhedens procedurer mangler angivlese
af tidperiode for opbevaring af dokumentation.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi opdaterer procedurerne, som indsendes til Fødevarestyrelsen
med henblik på opdatering af økologirapporten.
Afgørelse om ændrede vilkår, vil blive fremsendt.
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