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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: faciliteter til håndvask i butik og i bageri,

1

opbevaringstemperatur i kølerum, produktionsflow,

1

opbevaringsforhold for fødevarer.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: rengøring i butik og i bageri, herunder inventar
og maskiner

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: vedligeholdelse af gulv og overflader i i bageri,
herunder inventar.
Kontrolleret gulv i kølerum.
Følgende er konstateret: træpladen fremstår med nedslidt
overflade lige ved indgangen.
Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse ved
dagens tilsyn, da gulvet er rent.
Vejledt generelt om overfladebehandling af gulv, evt med en
stålplade.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Set dokumentation for varemodtagelse,
opbevaringstemperatur og opvarming for 2016

X

X

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af
kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Der er kontrolleret for sporbarhed
1 time 30 min.
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på økologisk frysetørret hindbær via faktura, ok
Vejledt konkret om reglerne for mærkning for anprisning.
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
herunder modtagekontrolt, regnskab, dokumentation, adskillelse, sammensætning, mærkning. Ingen
anmærkninger-. Stikprøvevis gennemgået opskrift på økologisk kernerugbrød med råvare i virksomheden.
Kontrolleret markedsføring af økologiske fødevarer herunder skiltning i butik uden anmærkninger.
Kontrolleret regnskabet for økologiske fødevarer veronabrød og 4 korns rugbrød. Kontrol af hvor meget der er
produceret af de enkelte produkter er blevet sammenholdt med oplysninger om salg og noteret spild. For
veronabrød manglede godtgørelse for 1 brød ud af 6 og for 4 korns rugbrøde er der dokumentation for 7,5 brød
ud af 12 stk. Virksomheden oplyser den arbejder på et bedre system så der er mere kontrol på spild m.m. så et
tilfredsstillende regnskab kan forevises. Forholdet i dag vurderes som en bagatelagtig overtrædelse da der ikke
er solgt mere end produceret.
Kontrol af løbende registreringer / kontrol af periodevise balanceopgørelser / stikprøvevisbalancekontrol med
udgangspunkt i fysisk vareoptælling for udvalgte produkter / sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte
produkter / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Stikprøvekontrol af mærkning og anvendelse af plastmaterialer bestemt til kontakt med
fødevarer. Ingen anmærkninger, Vejledt om genbrug af alluminiumsforme
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