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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret anvendelse af
1

hygiejnsike faciliteter ved håndvask -ok
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i butik, lager-ok.

1

Kontrolleret rengøring i lokale til fremstilling af marmelade,
herunder oplyser virksomhed at væg ved håndvask afvaskes
inden opstart af produktion. Idag er ingen produktion, så det
vurderes under bagatelgrænsen -ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse i lager
og butik -ok. Kontrolleret vedligeholdelse i køkken, herunder
oplyser virksomheden at dør fuges og der fuges bag håndvask
-ok.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for
perioden maj til idag for opbevaringstemperatur i køl og frost,
varemodtagelse -ok. Kontrolleret at virksomheden har lavet
noget risikoanalyse, blanket 1,2,3,6 og virksomheden oplyser at
der arbejdes videre med risikonalyse for specielle råvarer,
planter, med angivelse af latinsk navn, dansk navn og opslag i
f.eks. drogelisten -ok
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret link til smily på
hjemmeside, herunder vejledt om at fvst har fået ny

X

smilyhjemmeside, hvo der må indsættes nyt link på egen
hjemmeside -ok.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning af økologisk
3 timer 45 min.
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jordbærmarmelade, herunder at indhold af frugt jf. opskrift er i overensstemmelse med bekendtgørelsen om
marmelade -ok. Vejledt om reglerne for at mærke med" "fremstillet af x gram frugt pr 100 g" ud over mærkning
som er på emballagen pt. og virksomheden oplyser, at der laves ny etiketter -ok. Kontrolleret mærkning med
næringsstoffer på økologisk jordbærmarmelade, herunder vejledt om at der må angives: heraf sukkerarter, og
ikke som nu, heraf økologisk rørsukker -hvilket vurderes under bagatelgrænsen idag -ok. Næringsdeklaration på
økologisk jordbærmarmelade er i korrekt rækkefølge, og indeholder korrekte næringsstoffer -ok
Godkendelser m.v.: 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.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
(modtagekontrol/transport, regnskab, krydskonrol, dokumentation, adskillelse/identifikation/rengøring,
forarbejdning/pakning, sammensætning, mærkning, transport, opdateret økologirapport). Ingen anmærkninger
Kontrolleret virksomhedens modtagekontrol af økologiske produkter kontrol af gennemførelse og registrering af
modtagekontrol / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning af økologiske fødevarer Fx: Ø-mærket/EU-logoet/ingrediensliste/kodenummer. Ingen
anmærkninger. Vejledt om reglerne for, at økologiske ingredienser i ingredienslisten opmærkes som økologiske.
Kontrolleret regnskabet for økologiske fødevarer Fx: kontrol af løbende registreringer sporbarhedskontrol med
udgangspunkt i udvalgte produkter kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. ok. Vejledt om reglerne for at
regnskab til enhver tid er let tilgængeligt og ajourført.
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