NaturAks

®

- til fordel for dig og naturen
Den grundlæggende idé bag NaturAks® kvalitetskoncept er at tilbyde
forbrugerne ”rene” fødevarer dyrket på en mere bæredygtig måde. Meget tyder
nemlig på, at fødevarer baseret på mere bæredygtige principper gavner både
mennesker, dyr og naturen.
NaturAks® - dyrket i NATURLIG balance
®

NaturAks er et komplet sortiment af mel- og kornprodukter dyrket uden brug af
vækstreguleringsmidler, også kaldet stråforkortere samt nedvisningsmidler.
Vækstregulerings- og nedvisningsmidler er sprøjtemidler, som forudsat ”godt
landmandskab” kombineret med en generel accept af et lavere udbytte helt kan
undlades. Således tages der et mere balanceret hensyn til naturen uden at gå på
kompromis med kvaliteten.
Kornet er desuden produceret uden anvendelse af slam, dvs. at det kan
dokumenteres, at der ikke er anvendt spildevandsslam på arealet efter 30. juni året
før høst.

Vores KVALITETskontrol er din GARANTI

Konceptet sikres gennem en omfattende kvalitetskontrol. Korn dyrket til NaturAks®
kontrolleres fra landmanden, igennem grovvareselskaberne og til Valsemøllen og giver
sporbarhed igennem hele systemet.
De landmænd, der leverer korn til NaturAks®, garanterer med en tro og love
erklæring, at der ikke er anvendt vækstregulerings- og nedvisningsmidler samt slam i
forbindelse med dyrkning af kornet. Ligeledes tages der stråprøver af kornet ude på
marken samt løbende kornprøver, som analyseres af såvel Valsemøllens eget
laboratorium samt akkrediterede, eksterne laboratorier.
Grovvareselskaber tager desuden prøver af kornet, inden kornet lagres. Endelig
kontrolleres kornet, inden det modtages hos Valsemøllen.
Alle led i kæden, landmændene, grovvareselskaberne samt Valsemøllen, auditeres
efter nøje fastlagte kontrolintervaller. Valsemøllens styring af NaturAks® konceptet
sikres selvfølgelig af en uvildig 3. part.
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”Rene” SMAGsoplevelser

Når man har valgt at bage kvalitetsbrød, bør tvivlen komme kunderne til gode. Der er
brug for mere forskning i samspillet mellem naturen, bæredygtig fødevareproduktion
og vores sundhed. Med NaturAks® fra Valsemøllen sikres kunderne dog kvalitetsbrød
bagt af et mere bæredygtigt mel allerede fra i dag.
Kontakt os, hvis I har spørgsmål til NaturAks®

Valsemøllen definerer korn og mel som værende uden stråforkorter, når der maksimalt
forefindes 0,01 mg/kg. Ifølge EU og dansk lovgivning må der være op til 2,0 mg/kg,
dvs. mere end 200 gange den grænse, som Valsemøllen accepterer.
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