MINNESLISTA FÖR FÖRETAG SOM HANTERAR EKOLOGISKA LIVSMEDEL

1. ANSKAFFNING OCH MOTTAGNING
•

Kontrollera dokumenten från alla leverantörer av ekologiska produkter.

•

Försäkra dig om att produktleverantören är medveten om gmo-/bestrålningsförbudet. Be vid behov
om försäljarens anmälan om iakttagande av gmo-förbudet.

•

Se till att en mottagningskontroll enligt kraven görs vid ankomst av försändelsen.

•

Bokför resultatet av kontrollen i anteckningarna vid mottagningen och bifoga verifikationerna som
stödjer kontrollresultatet.

2. ÅTSKILJANDE
• Om du hanterar både konventionellt producerade produkter och ekologiska produkter se till att de
hålls åtskilda och att rengöringsåtgärder vidtas under insamlingen, lagringen och framställningen.
3. UNDERLEVERANS
•

Försäkra dig om att underleveransen motsvarar kraven, om ditt företag har gett en tredje part i
uppdrag att utföra produktions-, framställnings eller importverksamhet som underleverans.

4. FÖRÄDLING
• Använd inte sådana metoder eller ämnen som återställer eller rättar till egenskaper som går
förlorade vid förädling eller lagring.
• Använd endast ämnen och produkter som är tillåtna vid förädlingen av ekologiska livsmedel.
• Se till att endast tillåtna ingredienser används, om konventionella ingredienser används vid
förädlingen.
• För bok över recept som används vid förädlingen (recept som används, recept som inte längre
används, förändringar).
5. MÄRKNINGAR
•

Om du använder termer som hänvisar till ekologisk produktionsmetod ska märkningarna förses
även med kontrollmyndighetens kodnummer.

•

Ange i förteckningen över ingredienser vilka delar som är ekologiska.

•

Ange också vid behov den totala procentandelen ekologiska ingredienser.

•

Använd EU:s ekologotyp, Eurolövet, på färdigförpackade ekologiska livsmedel och andra
obligatoriska ekologiska märkningar. Kom ihåg att gamla förpackningsmaterial får användas till den
30 juni 2012. Om du låter trycka nya förpackningsmaterial uppdatera märkningarna så att de
motsvarar de nya kraven.

6. ATT SKICKA EKOLOGISKA LIVSMEDEL
•

Se till att du försänder de ekologiska livsmedlen enligt kraven.

7. ANTECKNINGAR
•

Gör anteckningarna så att den färdiga produktens produktflöde oavbrutet kan följas upp från
mottagningen av råvarorna produkten till överlämnandet av den färdiga produkten: mottagna,
framställda, svinn, lagrade, skickade.

•

Spara bevisen som intygar att anteckningarna är riktiga för kontroll.

•

Som stöd för anteckningarna: fakturor, materialbokföring av produkter som skickats från lagret,
identifieringsuppgifter för försändelser/partier, uppgifter om datummärkningar.

