SalatTøsen StreetFood
Vejlevej 159, 1
6000 Kolding

J.nr. 2018-25-712-46323
Ref. LIFU
Dato: 30-08-2018

CVR-nr.: 39704986

Økologirapport med vilkår for tilberedning af økologiske fødevarer
Fødevarestyrelsen FødevareSydVest meddeler vilkår for tilberedning af økologiske
fødevarer omfattet af § 1. stk. 1 i bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.1. Virksomheden er hermed omfattet af kontrolordningen i henhold til §§ 4, 6 0g 7 i samme bekendtgørelse.
Fødevarestyrelsen har udarbejdet denne økologirapport i henhold til § 7 i samme
bekendtgørelse og på baggrund af virksomhedens økologianmeldelse af 07.08-2018,
de indsendte bilag samt Fødevarestyrelsens tilsyn den 27.08-2018.
Virksomheden er den 01.08-2018 registreret til fremstilling af restaurant sortiment.
Virksomhedsbeskrivelse
Produktion af 100% økologiske fødevarer er beskrevet i virksomhedens økologibeskrivelser af 07.08-2018.
Indretning/lokaler
Indretning af de lokaliteter, hvor der tilberedes økologiske fødevarer er beskrevet i
virksomhedens samlede økologiprocedurer
Det udstyr, der bliver brugt ved tilberedning og oplagring af fødevarer i ovennævnte
lokaliteter, er beskrevet i virksomhedens samlede økologiprocedurer.
Aktiviteter
Virksomheden tilbereder 100% økologiske fødevarer
Produkterne bliver tilberedt som beskrevet i virksomhedens samlede økologiprocedurer
Virksomhedens kontrolforanstaltninger
Virksomheden skal følge procedurer og vilkår, som er beskrevet i virksomhedens
samlede økologiprocedurer


Modtagekontrol, herunder kontrol af krav til transport til virksomheden, og registrering af resultatet



Opbevaring af råvarer
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Kontrol af forarbejdning, recepter og mærkning



Opbevaring af færdigvarer



Transport fra virksomheden



Sikring af dokumentation for modtagne økologiske varer/råvarer (dokumentation vedrørende partiet hhv. leverandøren)



Sikring af dokumentation om salg/levering fra virksomheden af økologiske varer



Regnskab (køb/levering, råvarelager, produktion, færdigvarelager, salg/viderelevering og kontrol af mængdebalancen i regnskabet, herunder fysisk lageroptælling og opgørelsesperiode)

 Generelt
Erklæring fra virksomheden om udførelse af de anmeldte aktiviteter2 fremgår af
bilag 2 af 07.08-2018.
Virksomheden skal gemme regnskab og dokumentation i mindst 5 år, og det skal
være umiddelbart tilgængeligt for Fødevarestyrelsen.
Økologirapporten ændrer ikke ved den umiddelbare gyldighed af økologiforordningen3 og bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v., herunder kontrolforanstaltningerne nævnt i Afsnit IV i forordning om gennemførelsesbestemmelser til økologiforordningen4 samt i bilag 2 i bekendtgørelse om økologiske
fødevarer og økologisk akvakultur m.v.5.
Fødevarestyrelsen kan påbyde ændringer i de beskrevne procedurer og vilkår, hvis de
viser sig ikke at udgøre et tilstrækkeligt kontrolgrundlag.
Fødevarestyrelsen skal have tilsendt reviderede aktivitetsbeskrivelser mindst 4 uger i
forvejen, hvis der foretages ændringer i aktiviteterne, der vedrører økologirapporten
eller dens bilag. De nye aktiviteter kan først påbegyndes, når de reviderede beskrivelser er godkendt af Fødevarestyrelsen.
Tilbagekaldelse af økologirapporten
Fødevarestyrelsen skal straks have besked, hvis de anmeldte aktiviteter ophører.
Økologirapporten vil herefter blive trukket tilbage.
Fødevarestyrelsen skal have besked, hvis de anmeldte aktiviteter ikke udføres i en
periode, der overstiger et år. Økologirapporten vil herefter normalt blive trukket tilbage.

Jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) Nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af
økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol, med senere ændringer
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Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91, med senere ændringer.
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4 Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for
så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol med senere ændringer
5
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Hvis virksomheden vil klage
Virksomheden kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4
uger fra modtagelsen af dette brev. Hvis virksomheden ønsker at klage, skal virksomheden gøre det skriftligt, enten digitalt via Fødevarestyrelsens hjemmeside og kontaktformular (fvst.dk/kontakt) eller pr. brev til Fødevarestyrelsen, Stationsparken 3133, 2600 Glostrup. Oplys venligst journalnummeret på dette brev.
Klagen skal være modtaget i Fødevarestyrelsen inden fristens udløb. Klager, som
modtages efter fristens udløb, vil normalt ikke blive behandlet.
En klage giver som udgangspunkt ikke afgørelsen opsættende virkning. Det betyder,
at virksomheden skal rette sig efter afgørelsen indenfor den givne frist.
Virksomheden kan dog ansøge Fødevarestyrelsen om, at klagen gives opsættende
virkning. Fødevarestyrelsen vil herefter tage særskilt stilling til spørgsmålet om opsættende virkning og hurtigst muligt meddele virksomheden afgørelsen af dette
spørgsmål.

Anvendelse af personoplysninger
Fødevarestyrelsen har anvendt oplysninger om dig til brug for sagsbehandlingen. Du
kan læse om Fødevarestyrelsens persondatapolitik på www.fvst.dk.
Hvis du har spørgsmål til økologirapporten, er du velkommen til at henvende dig
hertil.

Med venlig hilsen

Peter Bonefeld
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