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Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse/egenkontrol for
Smedeland 6

importaktiviteter er dækkende på følgende emner: import og

2600 Glostrup

samhandel med ris.

20252944

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: sporbarhed på fødevarer i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Følgende fødevarer er kontrolleret: Importerede økologisk
ananas og kokosmælk og samhandlede pasta.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
1

anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter
samt registrering af følgende særlige aktiviteter: Import,
samhandel.

1

Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens

1

procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer,

1

herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført
modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
[Modtaget kopi af dokumentation for Vaniljestænger til
krydskontrol].
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer [kontrol af
løbende registreringer/ stikprøvekontrol af løbende regnskab
med udgangspunkt i fysisk vareoptælling i forbindelse med
pakning af økologisk vaniljepulver. Gennemgået periodevis
balanceopgørelse for 1 kvartal 2021. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af
modtagne økologiske fødevarer (økologisk pasta og økologisk
vaniljestænger), herunder dokumentation for, at leverandøren
er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at regler og fastlagte procedurer for import fra 3.
lande følges, herunder at korrekt udfyldte kontrolattester
følger med importerede økologiske fødevarer (økologisk
ananas og kokosmælk). Ingen anmærkninger.
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Kontrolleret procedure for rengøring mellem pakning af
økologiske og konventionelle vaniljestænger samt identifikation
og adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer
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ved opbevaring samt pakning af økologiske vaniljestænger. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (EU-logoet/ kodenummer/ geografisk
oprindelse/ ingrediensliste/ recepter) på følgende økologiske fødevarer: økologisk ananas, vaniljestænger og
pasta. Ingen anmærkninger.
Virksomheden har modtaget økologiske vaniljestænger fra en dansk leverandør. Vaniljestængerne er produceret
i Madagaskar, pakket i Danmark og mærket med "EU/ikke-EU jordbrug". Vejledt konkret om, at mærkning med
geografisk oprindelse ”EU/ikke-EU-jordbrug” anvendes, hvis en del af landbrugsråvarerne er produceret i EU, og
en anden del er produceret i tredjelande. Mærkning til produktet er medtaget til videre kontrol.
Virksomheden udarbejder danske etiketter til udenlandske leverandører. Medtaget etiket til økologisk
cashewnøddesmør til videre kontrol.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
identifikation og eventuelle ledsagedokumenter for økologiske fødevarer: følgeseddel og faktura indeholder
oplysning om fødevarens navn, batch nummer og kontrolkodenummer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
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