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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret hygiejnisk
1

opbevaring af økologiske råvarer, frugt, vanille, rørsukker og
andre øvrige ingredienser-ok Kontrolleret anvendelse af

1

hygiejniske faciliteter ved håndvask på personaletoilet og ved
håndvask i produktionslokale-ok. Kontrolleret virksomhedens
procedurer for tilbagetrækning, herunder at der i
færdigvareregnskab er anført virksomheder, der er leveret til af
de forskellige produkter og bedst før dato er virksomhedens
lot-ok
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i
produktionskøkken, personaletoilet og lagerlokale-ok
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse i
produktionskøkken -ok. Virksomheden har renoveret gulv i rum
foran frysecontainer, så det er jævn, tæt og ikke
absorberende-ok.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for
perioden 1. januar 2018 til idag for opbevaringstemperatur i
frost og varemodtagelse via faktura-ok Det er set
dokumentation stikprøvevis for opvarmning under produktion
via recepter-ok

X

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolrapport er anbragt
synligt i virksomheden -ok.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed et led
1 time 30 min.
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tilbage på råvarer og et led frem stikprøvevis på nogen råvarer og færdigvarer-ok.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
(modtagekontrol, regnskab, krydskontrol, dokumentation, adskillelse/identifikation/rengøring,
forarbejdning/pakning, sammensætning, mærkning, transport, opdateret økologirapport). Ingen anmærkninger
Kontrolleret rengøring samt adskillelse ved opbevaring , virkosmheden opbevarer kun økologiske fødevarer,
tilberedning Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation vedr. økologiske produkter : kontrol af økologi-dokumentation - parti- og
leverandør-dokumentation - for registrerede ind- og udgående varer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning af økologiske fødevarer: ø-mærket/EU-logoet/ingrediensliste/kodenummer. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret regnskabet for økologiske fødevarer: kontrol af løbende registreringer/ stikprøvevisbalancekontrol
med udgangspunkt i fysisk vareoptælling for udvalgte produkter / sporbarhedskontrol med udgangspunkt i
udvalgte produkter / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens modtagekontrol af økologiske produkter:kontrol af gennemførelse og registrering af
modtagekontrol Ingen anmærkninger.
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