L.C Frugt og Grønt
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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaring af frugt og grønt
Hebbelstrupvej 61

(konventionel), herunder adskillelse.

9800 Hjørring

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

62970154

anmærkninger:
Rengøring af følgende lokaler og udstyr: rengøring af lokaler og
blæsere på køleanlæg.
1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomhedens skriftlige egenkontrolprogram
og egenkontrolprocedurer for virksomhedens konventionelle

1

frugt og grønt aktiviteter.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Vejledt konkret om nedtagning af elitemærkat.

2

Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer Frugt
og grønt fra den sidste måned, herunder kontrol af
gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer [kontrol af
løbende registreringer/ stikprøvekontrol af løbende regnskab
med udgangspunkt i fysisk vareoptælling af udvalgte råvarer /
kontrol af periodevise balanceopgørelser / sporbarhedskontrol
med udgangspunkt i udvalgte produkter frugt og grønt fra
dagens levering. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af
modtagne økologiske fødevarer, herunder dokumentation for,
at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem
økologiske og konventionelle fødevarer ved opbevaring af

X

X

økologiske og konventionelle fødevarer på lager. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske
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fødevarer fra virksomheden, herunder identifikation og eventuelle ledsagedokumenter [for følgende fødevarer:
frugt og grøntkasser til kantiner.Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Det indskærpes at økologirapporten og egenkontrolprocedurerne skal være dækkende for virksomhedens
aktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomheden kan ikke fremvise egenkontrolprocedurer for virksomhedens økologiske
aktiviteter. Der forefindes en økologirapport.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vil udarbejde egenkontrolprocedurer for virksomhedens
økologiske aktiviteter.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede retssikkerhedsblanket.
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