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Kontrollen er udført ved hjælp af digitalt tale- og videoopkald
pga. udbrud af covid-19 i virksomheden.
Toldbodgade 9

Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens procedurer for

5000 Odense C

kontrol med modtaget vandmærkepapir, herunder indsendelse

15233699

af kvittering. Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: kontrolleret
virksomhedens procedurer for håndtering af certifikatpapir,
herunder procedurer for opbevaring i aflåst skab,
virksomheden har under tilsynet fremvist mappe med kopi af
anvendte certifikater og annullerede certifikater i
nummerrækkefølge.
Kontrolleret virksomhedens skriftlige procedurer for
håndtering af vandmærkepapir, herunder dokumentation for
anvendelse. Ingen anmærkninger.
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Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomhedens

1

mundtlige procedurer, der sikrer at certifikatet, efter
Fødevarestyrelsens udstedelse, ikke påføres oplysninger af
andre end Fødevarestyrelsen. Vejledt generelt om krav om
skriftlig egenkontrol for certifikatudstedelse.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Skriftlige
procedurer for anmodning om erstatningscertifikater,
virksomheden har ikke udstedt erstatningscertifikater.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: at virksomheden
er registreret som fødevarevirksomhed. Følgende er
kontrolleret uden anmærkninger: virksomhedens procedurer til
sikring af at virksomheden overholder krav i anvendte
eksportcertifikater (OEC-02 og FS-01).
Kontrolleret virksomhedens procedurer for at gældende
certifikat altid hentes fra Fødevarestyrelsens hjemmeside
(Certifikatdatabasen). Ingen anmærkninger.
Kontrolleret procedurer til sikring af at oplysninger angivet i
certifikater er korrekte. Ingen anmærkninger. Kontrolleret at

X

virksomheden sikrer sig at der benyttes bilaterale certifikater,
hvis sådanne findes. Ingen anmærkninger. Kontrolleret at
virksomheden har procedurer der sikrer at Fødevarestyrelsen
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straks underrettes i tilfælde af at virksomheden har afsendt produkter, der ikke er i overensstemmelse med
dokumenter. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens skriftlige egenkontrolprocedurer overholder kravene i eksportbekendtgørelsen.
Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomhedens procedurer til at sikre at en forsendelse er
tilgængelig for kontrol indenfor Danmarks grænser, når certifikatet foreligges til underskrift.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer (råvarer og færdigvarer, der varemodtages af personale på eksterne lager), herunder kontrol af
gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger. Vejledt konkret om
løsningsmuligheder for dokumentation af udført modtagekontrol af færdigvarer, der varemodtages på eksterne
lagre.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer: kontrol af løbende registreringer for følgende råvarer: øko
mandler (112151), øko mandler smuttede (112150) samt brune mandler øko (112343) / kontrol af af løbende
registreringer for færdigvaren øko marcipan 17x200g (102479) / kontrol af råvare-, færdigvare og input-output
balanceopgørelser for perioden 1. halvår 2021 (hhv. for øko mandler (112151), øko mandler smuttede (112150),
brune mandler øko (112343) samt øko marcipan 17x200g (102479), herunder kontrolleret dokumentation for
lageroptællinger på råvarelager samt færdigvarelagre (webshop samt to eksterne lagre), kontrolleret
virksomhedens redegørelse for markant difference for øko mandler (112151) på 11,5% i input-output regnskab
(virksomhedens svindtolerance for øko mandler er 10%), herunder kontrolleret bilag med aktuelle
svindprocenter for alle produktioner i 1. halvår 2021 / sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte
produkter (øko marcipan 17x200g (102479)). Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer (øko mandler og
økologisk florsukker), herunder dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen
anmærkninger. Vejledt konkret om løsningsmuligheder for dokumentation af at eksterne lagre er omfattet af
økologikontrol.
Modtaget kopi af dokumentation for økologisk florsukker til krydskontrol.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
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identifikation og ledsagedokumenter for følgende fødevarer: øko marcipan 17x200g (102479) leveret til eksternt
lager. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter:
Eksterne lagre, Procedure for modtagekontrol af råvarer, Kontrol af leverandører, Opbevaring af færdigvarer,
Transport til og fra virksomheden, Dokumentation af fødevarer, der forlader virksomheden samt Regnskab,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger. Vejledt konkret om
løsningsmuligheder for præcisering af egenkontrolsprocedurer for virksomhedens økologiregnskab samt
procedurer for opbevaring af færdigvarer på eksterne lagre, herunder beskrivelser af ansvarfordeling med lager
for modtagekontrol og lageroptælling.
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