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Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter
Niels Bohrs Vej 29

samt registrering af følgende særlige aktiviteter: Import og

8660 Skanderborg

samhandel. Herunder økologisk import fra 3. lande.

21211370

Virksomheden fremviste dokumentation for, at leverandøren er
certificeret et internationalt anerkendt bureau, OK.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer
soyasovs samhandlet, herunder kontrol af gennemførelse og
registrering af udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer [kontrol af
løbende registreringer/ stikprøvekontrol af løbende regnskab
med udgangspunkt i fysisk vareoptælling af udvalgte råvarer
og/eller færdigvarer (soyasovs) / kontrol af periodevise
1

balanceopgørelser / sporbarhedskontrol med udgangspunkt i

1

udvalgte produkter / kontrol af, at de fastlagte procedurer
følges]. Ingen anmærkninger.
Virksomheden er vejledt om, at dokumentere spild som en del
af regnskabet. Pt vurderer ledelsen spildet i forbindelse med
indgang af nye partier.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af
modtagne økologiske fødevarer soyasovs, herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af
økologikontrol. Ingen anmærkninger. Virksomheden oplyser, at
pga organisationsændringer hos leverandør bliver varerne
fremover leveret fra anden adresse.
Der er derfor heller ikke udtaget partier til krydskontrol.
Kontrolleret at regler og fastlagte procedurer for import fra 3.
lande følges, herunder at korrekt udfyldte kontrolattester
følger med importerede økologiske fødevarer. Ingen
anmærkninger.
Virksomheden demonstrerede brugen af TRACES, ok.

X

Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem
økologiske og konventionelle fødevarer ved opbevaring af og
tapning af soyaprodukter.
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Kontrolrapport
J/D Sauce

Niels Bohrs Vej 29
8660 Skanderborg
21211370
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Kontrolleret rengøringsprocedurer med eddike og vand, OK.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring EU-logoet/ kodenummer/ geografisk
oprindelse/ ingrediensliste på følgende økologiske fødevarer: 2 forskellige soyasovse. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
Virsomheden er orienteret om, at virksomhedens økologicertikat fremover udformes i mere generelle
vendinger.
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