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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger; opvarmning/nedkøling herunder korrekt

1

brug af termometer. Kontrolleret opbevaring af kølepligtige

1

fødevarer samt fiskevarer samt kontrolleret korrekt
fødevareadskillelse. Produktion af pasta
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af produktionslokaler, gæst og
personale toilet og udstyr i form af pastamaskiner og
køleskabe.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger:dokumentation for opvarmning, nedkøling,
varemodtagelse og opbevaring frem til dags dato.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport. Vejledt
om regler for at den skal være ved indgangen af restaurant
samt et link af rapport til hjemmesiden
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed af italiensk
økokød samt kontrolleret animalske sporbarhedsregler på
faktura. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens CVR.nr samt

X

virksomhedens registrerede aktiviteter. Ok
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante
økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende
1 time 30 min.

Kontrolrapport
Mastro

Sankt Peders Vej 1, 4. 3.
2900 Hellerup
37164925

side 2 af 2

kalenderår. Modtagekontrol/ regnskab, dokumentation for økologisk oprindelse, adskillelse/identifikation af
pasta/rarbejdning/pakning, sammensætning, mærkning på pastaleverancer, samhandel, opdateret
økologirapport. Ingen anmærkninger. Vejledt om brug af økologisk safran.
Kontrolleret regnskabet for økologiske fødevarer. F.eks kontrol af løbende registreringer / kontrol af periodevise
balanceopgørelser for pastaproduktion, sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter, mel, vin og
oksekød / Vejledt om at fastlægge procedurer for balanceregnskab for pasta. F.eks at opgøre hver 3 mdr. Der
mangler p.t proedure i egenkontrolprogram. Ingen anmærkninger. Konkret vejledt om anøsøgning om for
økologisk spisemærke for restaurantmaden.
Kontrolleret markedsføringen af økologiske fødevarer på menukort uden anmærkninger. Modtaget faktura af
mel til krydskontrol.
Kontrolleret virksomhedens modtagekontrol af økologiske produkter.Fx: kontrol af gennemførelse og registrering
af modtagekontrol / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. Kontrolleret udgående faktura og følgeseddel
på økopasta. Ingen anmærkninger.
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