Cofradex ApS
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Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer, ahorn
Aa.Louis-Hansens Alle 6

sirup COI.CA.2022.0000161, herunder kontrol af

3060 Espergærde

gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ingen

54528914

anmærkninger.
Modtaget Coi til krydskontrol samt kopi faktura for modtaget
Pandekagemix
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer, kontrol af
periodevise råvare og færdigvare regnskab for ahorn sirup i
perioden 1. oktober 2021 til 30.marts 2022, vurdering af svind
og mængde indgået til produktion i forhold til solgt
færdigvaremængde. Økologisk status på indgåed og udgående
faktuar for pandekagemix. Ingen anmærkninger. Amodet om
frensendelse af balance opgørelse til brug for udarbejdes af ny
økologi rapport.
1

Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af
modtagne økologiske fødevarer (pandekagemix og ahorn
sirup), herunder dokumentation for, at leverandøren er
omfattet af økologikontrol. samt økologisk status på købs
faktuar for pandekagemix. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at regler og fastlagte procedurer for import fra 3.
lande følges, herunder at korrekt udfyldte kontrolattester
følger med importerede økologiske fødevarer
(COI.CA.2022.0000161). Ingen anmærkninger.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem
økologiske og konventionelle fødevarer ved opbevaring af sirup
og tilberedning af ahorn sirup og transport af samme. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og
markedsføring (EU-logoet/ kodenummer/ geografisk
oprindelse/ ingrediensliste) på følgende økologiske fødevarer:
ahorn sirup. Ingen anmærkninger. Eu logo med tekst : Dk-Øko

X

100 og oprindelse er opsat i str. 9 mm lang, 6 mm høj, hvilket er
vurderet at være for småt, da etiketen og pakningens størrelse
giver mulighed for opsætning i normal størrelse, 9 mm høj,
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1 time 50 min.

Kontrolrapport
Cofradex ApS

Aa.Louis-Hansens Alle 6
3060 Espergærde
54528914
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13,5 mm lang. Forholdet vurderes som bagatelagtig overtrædelse ved dette tilsyn.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
identifikation og eventuelle ledsagedokumenter for ahorn sirup, økologisk. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger. Anmodet om
opdateret økologi egenkontrolprogram og balance eksempel til brug for udarbejdelse af opdateret økologi
rapport
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