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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask og
tørring. Vejledt om at beskytte de udstillede fødevarer mod
1

kontaminering fra kunder. fx ved afskærmning som føres helt
op og dækker alle ikke emballerede fødevarer
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Salgsområdet i butik fremstår tilfredsstillende
renholdt. Produktionområder fremstår tilfredsstillende
renholdt på overflader som kommer i direkte kontakt med
fødevarer.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Set dokumentation for kontrol af temperatur
ved varemodtagelse, opbevaring, opvarmning og nedkølig for
perioden januar og frem til marts måned.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Konstateret at virksomheden
har link på hjemmesiden, men der henvises ikke til
kontrolrapporter. Virksomheden ændre link. Vurderet som en
bagatelagtig overtrædelse. Ingen anmærkninger.
Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen

X

anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante
økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende
2 timer
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kalenderår.
Kontrolleret at en EU leverandør af olivenolie er underlagt økologikontrol.
Udtaget til krydskontrol. Modtaget kopi af faktura og certifikat.
Kontrolleret ingredienser i hindbærsnitter produceret i virksomheden. Kontrolleret at alle ingredienser er
indkøbt som økologiske jf. følgeseddel. Det kunne på kontrollen ikke dokumenteres hvilken pectin der anvendes
da varen var udgået. Virksomheden er vejledt om reglerne for anvendelse af pektin.
Kontrolleret regnskab for marcipan og rosiner for 2. halvår 2016.
Virksomheden anvender ikke økologiske tørrede hinbær. Kontrolleret at pågældende vare er lovligt at anvende
jf. forordning 889/2008.
Kontrolleret stikprøvevis at virksomheden ikke anvender samme ingrediens i både økologisk og konventionel
version.
Konstateret at færdigpakket mel, småkager m.m. mangler mærkning med kontrolkodenummer, oprindelse og
angivelse af at ingredienser har økologisk status. Produkterne er produceret og pakket i virksomheden.
Ingen anmærkninger
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