Tájékoztató feldolgozó üzemeknek
Az ökológiai sütőipari termékeket és száraztésztákat előállító
feldolgozóüzemek részére
A következőkben az ökológiai/biotermékek előállítását, jelölését és ellenőrzését szabályozó
834/2007/EK és 889/2008/EK rendeletek fontosabb követelményeit emeljük ki, a sütőipari
termékekre és tésztafélékre vonatkozóan, illetve segítünk értelmezni az ökológiai termékek
feldolgozására vonatkozóan, tájékoztatónk azonban nem helyettesíti a fenti rendeleteket, hiszen
azok minden pontjára részletesen nem tér ki.
A feldolgozást végző üzemnek a fenti rendeletek előírásain túl természetesen meg kell felelnie a
tevékenységre vonatkozó egyéb jogszabályi követelményeknek, és rendelkeznie kell a szükséges
hatósági engedélyekkel. A megyei kormányhivatal illetékes főosztálya által kiállított
nyilvántartásba vételi igazolás megléte és bemutatása előtt öko termék előállítása sem
végezhető, és a tevékenység nem tanúsítható.
A biotermékek feldolgozására vonatkozó általános információkat „ A biotermékek ellenőrzésével és
tanúsításával kapcsolatos előírások feldolgozóüzemek részére” c. útmutatóban találják
(2000627HU).
Alapanyagok és egyéb összetevők:
A biotermékek feldolgozása során használt alapanyagoknál minden esetben a beszerzést
megelőzően el kell kérni a beszállítók tanúsítványát. A tanúsítványon az adott összetevőnek
bio/ökológiai minőségben kell szerepelnie. A tanúsítványok felülvizsgálata elengedhetetlen, hiszen
egy ellenőrzött bio malom adott esetben konvencionális termékek forgalmazásával is foglalkozhat.
Figyelem: Minden beszállító/kereskedő, aki számlát állít ki az üzem részére, érvényes
tanúsítvánnyal kell, hogy rendelkezzen. Ha például egy kereskedő három különböző gyártó
süteménykeverékét is forgalmazza, a gyártók tanúsítványai nem elégségesek, azon
forgalmazónak (kereskedőnek) kell érvényes tanúsítvánnyal rendelkeznie, aki értékesíti az árut és
a számlát kiállítja.
A beszállítók tanúsítványainak beszerzése és ellenőrzése ügyfeleink felelőssége, függetlenül attól,
hogy azokat szintén a Bio Garancia Kft. ellenőrzi-e vagy sem.
A Bio Garancia Kft. és számos más ellenőrzőszervezet által kiállított tanúsítványok a www.easycert.com oldalon elérhetők.
Ökológiai termékek jelölése a 834/2007 rendelet előírásainak megfelelően
Azon termékek esetén használható ökológiai jelölés a kereskedelmi megnevezésben, amely
termék főként mezőgazdasági összetevőkből áll, melyek legalább 95%-a ökológiai, és kizárólag a
889/2008/EK r. 27. cikkében, valamint VIII. és IX. mellékletében foglalt nem ökológiai, illetve nem
mezőgazdasági eredetű összetevőket, adalék- és segédanyagokat tartalmazza.
Amennyiben az összetevők kevesebb, mint 95%-a származik ökológiai gazdálkodásból, a termék
nem jelölhető bioként.
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Kérjük, hogy az új termékek receptúráit és gyártmánylapjait minden esetben küldjék meg
részünkre előzetes egyeztetés céljából.
Nem mezőgazdasági eredetű összetevők, adalék- és segédanyagok, élesztő kultúrák





ivóvíz
só
elválasztó zsiradékok (tisztán növényi olajok és zsírok, lehetőség szerint ökológiai
gazdálkodásból)
élesztő (amennyiben a felhasznált élesztő aránya a termékben kisebb, mint 5%,
konvencionális élesztő felhasználható a gyártó által kiállított GMO-mentességi nyilatkozata
szükséges; 5%-nál nagyobb arányú felhasználás esetén bio élesztőt kell használni)

Fontos:
 A péksütemények díszítésére használt magkeverékek, mák, stb. is ökológiai
gazdálkodásból kell, hogy származzon.
 Valamennyi nem öko eredetű mezőgazdasági eredetű összetevő esetén, amennyiben
indokolt, azaz a termék 2. generációs GMO-származék, GMO-mentességi igazolást kell
mellékelni (2000847HU). A többi esetben a termék címkéjén feltüntetett jelölésre
támaszkodunk.
Alapanyagok átvétele:
A biotermékek áruátvételét az üzemben az illetékes felelős személynek felül kell vizsgálnia.
Minden beszállítónak fel kell tüntetnie a számlákon, szállítóleveleken, zsákcímkéken, stb. az
ellenőrző szervezetének kódszámát az ökológiai eredetre való utalást a termékek
megnevezésében. Ez lehetővé teszi a felhasznált alapanyagok hiánytalan ellenőrzését és
megelőzhető a konvencionális vagy átállási (az ökológiai gazdálkodásra történő átállásból
származó) termékek tévedésből történő átvétele.
Önellenőrzés
Az ellenőrzés alatt álló bio üzemeknek saját felelőssége, hogy az árukísérő dokumentumokon és
címkéken a jelölési elemeket ellenőrizze és szükség esetén a beszállítóktól a javítást
megkövetelje.
Feljegyzések vezetése:
A beszerzésekről, értékesítésekről, illetve feldolgozásokról elektronikus vagy kézzel írott
feljegyzéseket is elfogadunk, de súlyos nyomon követési hiányosság esetén minden esetben az
illetékes kormányhivatal intézkedését kérjük.
A feldolgozás folyamata
A nyomon követés szabályai megkövetelik, hogy valamennyi alapanyagot a raktározás és
feldolgozás során minden esetben jelölni kell. Amennyiben azokat az eredeti csomagolásból más
tárolóedénybe helyezik át, azokat minden esetben feliratozni/jelölni szükséges, hogy a nyomon
követés biztosítható legyen.

05.02.2021 14:26:45 2000628HU General information of bakery HU Általános tájékoztató sütőipari termékekkel kapcsolatban
2/3.

Értékesítés:
A biotermékeket, közvetlenül a végfogyasztók részére történő értékesítés esetén (pl. pékség) az
eladótérben jelöléssel kell ellátni. A csomagolás nélkül értékesített termékek esetén az ökológiai
eredetre való utalást az árlistán/táblákon kell jelezni a termék neve mellett (pl. bio rozscipó).
Amennyiben a termékek csomagolva, címkézve kerülnek értékesítésre, kérjük, vegyék figyelembe
„A biotermékek címkézésével kapcsolatos általános előírások és kötelező jelölési elemek” c.
útmutatónkat (2000616HU).
A kimenő számlákon és szállítóleveleken minden esetben utalni kell a termék nevében az
ökológiai eredetre, illetve fel kell tüntetni az ellenőrző szervezet kódszámát.
Javasoljuk, hogy az ellenőrző szervezet kódszámát a számlák fejlécében vagy lábjegyzetében
rögzítsék, így nem fordulhat elő, hogy hiányos lesz a jelölés. A biotermékek esetén a terméknévnél
szintén célszerű fixen rögzíteni az ökológiai eredetre való utalást.
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