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Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
1

anmærkninger: Renholdelse af kølerum og produktionslokaler.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Dokumentation for temperaturkontrol fra
forrige kontrolbesøg til dags dato.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens etiketter. Virksomhedens
mærkning er korrekt forsynet med varebetegnelse,
nettoindhold, opbevaringskrav og holdbarhed. Da
virksomhedens produkter fremstilles efter bestilling,kun
forhandles på produktionsdagen og markedsføres til den
endelige forbruger, er der i henhold til
mærkningsbekendtgørelsen ikke krav om næringsdeklaration,
ingrediensliste og mængdeangivelse (QUID).
Vejledt generelt om næringsdeklaration.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret dokumentation vedr.
økologiske produkter [kontrol af økologi-dokumentation - partiog leverandør-dokumentation - for registrerede ind- og

X

udgående varer / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges].
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret markedsføringen af økologiske fødevarer. Følgende
2 timer
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typer markedsføring er kontrolleret uden anmærkninger: Mærkning , brochure og hjemmeside. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret mærkning af økologiske fødevarer [ Ø-mærket/EU-logoet/ingrediensliste/kodenummer]. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret regnskabet for økologiske fødevarer [kontrol af løbende registreringer / kontrol af periodevise
balanceopgørelser / sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter / kontrol af, at de fastlagte
procedurer følges]. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret sammensætning af økologiske fødevarer [kontrolleret om recepter overholder økologireglerne.)
Ingen anmærkninger. Produkterne er 100 % økologiske og kontrollen er foretaget med udgangspunkt i Haloween
juice, Pære/ingefær booster og Rødbede ingefær juice.
Kontrolleret Mærkning af broccoli spinat juice efter forbrugerklage over økologimærkning. Ingen anmærkninger.
Alle etiketter er forsynet med både EU bladmærke og dansk økologimærke.
Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår (modtagekontrol/transport,
regnskab, dokumentation, identifikation/forarbejdning/pakning, sammensætning, mærkning, transport,
opdateret økologirapport). Ingen anmærkninger
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