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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Store Torvegade 103

uden anmærkninger: Virksomhedens procedurer for

3700 Rønne

håndtering af klager fra kunder og forbrugere. Der opbevares

21696404

ikke fødevarer i virksomheden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens egenkontrolprogram med
1

beskrivelse af gode arbejdsgange for sporbarhed og
tilbagetrækning.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter

1

på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.

1

Mærkning og information: Virksomheden er produkt- og
mærkningsansvarlig for visse varer produceret som lønarbejde.

1

Kontrolleret mærkning af "Bornholmske Økologiske Ovnbagte

1

Grove Spelt Snacks", 150 g, med hensyn til varebetegnelse,

1

ingredienser, herunder fremhævelse af allergene ingredienser
og allergenadvarsel, nettovægt, holdbarhedsoplysninger og
næringsdeklaration samt geografiske oprindelsesanprisninger.
Ingen anmærkninger. Set dokumentation for beregnet
næringsdeklaration. Kontrolleret procedurer for aftaler mellem
virksomheden og producenter af fødevarer med hensyn til
sammensætning (recepter) på produkter. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret sporbarhed både frem og tilbage på førnævnte
produkt. Ingen anmærkninger. Set ordreafgivelser, følgesedler
og fakturaer.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens CVR-nummer
og at virksomhedens registrering er dækkende for
virksomhedens aktiviteter. Ingen anmærkninger.
Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for
fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den
nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret
herom.

X

Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret anvendelse af
nøglehulsmærkning på "Bornholmske Økologiske Ovnbagte
Grove Spelt Scnaks". Ingen anmærkninger. Set dokumentation
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for overholdelse af kriterierne for mærkning med Nøglehullet.
Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår (regnskab, dokumentation,
sammensætning, mærkning). Ingen anmærkninger. Følgende dele af økologireglerne er kontrolleret uden
anmærkninger: Dokumentation for at virksomheden har kontrolleret at leverandører er underlagt
økologikontrol. Dokumentation for sammensætning af økologiske spelt snacks og mærkning med oplysning om
økologiske ingredienser, Ø-mærket og EU-logo. Dokumentation for virksomhedens regnskab med køb og salg
økologiske varer (samme mængder ind- og udgående vare for hver ordre fra aftager). Modtaget kopi af faktura
til krydskontrol hos producent.
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