Valsemøllen af 1899 A/S
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Fødevare SydVest og Fødevarerejseholdet har foretaget økologi
kontrol.
Havnegade 58

Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for

6700 Esbjerg

kontrol.

14996613

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

8327

uden anmærkninger: Drikkevandsanalyse. Virksomheden har
haft en overskridelse af kimtal og oplyser at
1

prøveudtagningshane ikke bruges til andet. Opfølgende prøve
er uden anmærkninger. Virksomheden er vejledt om at finde

1

alternativt prøveudtagningssted med større flow.

1

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden
har demonstreret brug af metaldetektor. Ved pakkemaskine er
to defekte sigter, der ikke er i brug, vurderet uegnede.
Virksomheden oplyser at de ikke vil blive brugt.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende

2

lokaler: lager, produktions- og pakkelokale. Virksomheden
oplyser at der foreligger vedligeholdelsesplan for lokaler. Ingen
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomheden oplyser at der ikke er udpeget
CCP'er i risikoanalyse. Metaldetektion er udpeget til OPRP.
Eksempler på dokumentation er set.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter
samt registrering af følgende særlige aktiviteter: Import,
samhandel.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
modtagekontrol.
Følgende er konstateret: på følgesedler fra hhv. 28/9, 29/9,
13/10, 15/10 og 19/10 er der ingen entydig dokumentation for
udført økologisk modtagekontrol. Virksomheden oplyser at
notater på følgesedler relaterer til kontrakter og derfor til den

X

økologiske status.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
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Vejledt generelt om modtagekontrol ifm. økologiske fødevarer.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer [kontrol af løbende registreringer/ stikprøvekontrol af løbende
regnskab med udgangspunkt i fysisk vareoptælling af udvalgte råvarer og/eller færdigvarer (industriklemte
rugkerner og økologisk bolleblanding) / kontrol af periodevise balanceopgørelser / sporbarhedskontrol med
udgangspunkt i udvalgte produkter (Øko rugmel stenformalet). Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens dokumentation for modtagne økologiske fødevarer.
Det indskærpes, at virksomheden skal sikre sig, at der med hvert parti økologiske fødevarer, følger et originalt
dokument udstedt af leverandøren, herunder at dokumentet indeholder relevante oplysninger.
Følgende er konstateret: På følgesedler for modtaget korn den 19/10 (øko rug), 28/9 og 29/9 (vårhvede), samt
13/10 (økologisk brødrug) mangler oplysning om læsseadresse og modtageadresse. Af virksomhedens
procedure fremgår det at der fysisk afsender skal fremgå af følgesedler.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Kontrolleret modtagne krydskontroloplysninger for overensstemmelse med registreringer og/eller dokumenter.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for rengøring/adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
produktion af økologisk bolleblanding og økologisk rugmel. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse/ ingrediensliste/ recepter på følgende økologiske fødevarer: økologisk bolleblanding.
Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Overensstemmelseserklæring(er) på
fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren. Følgende fødevarekontaktmateriale(r) er kontrolleret: emballage til
rugmel.
Virksomheden har udleveret dokumenter. Der er optaget fotos
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