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Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter og
1

CVR-nummer.

1

Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for
virksomhedens aktiviteter og CVR-nummer er korrekt.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer,
herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført
modtagekontrol. Ingen anmærkninger. Modtaget/Udtaget kopi
af dokumentation for indkøb af boghvede og hørfrø til
krydskontrol.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer
(stikprøvekontrol af løbende regnskab med udgangspunkt i
fysisk vareoptælling af udvalgte råvarer / kontrol af periodevise
balanceopgørelser / kontrol af, at de fastlagte procedurer
følges). Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af
modtagne økologiske fødevarer (boghvede og hørfrø),
herunder dokumentation for, at leverandøren er omfattet af
økologikontrol. Ingen anmærkninger.

X

X

Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem
økologiske og konventionelle fødevarer ved opbevaring af
råvarer og tilberedning af brød. Ingen anmærkninger.
3 timer 20 min.
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Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke dokumentation for udført kontrol af af rengøring mellem
økologisk og konventionel produktion. Virksomheden oplyser at der indføres daglig registrering af
rengøringskontrol.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (recepter) på følgende økologiske
fødevarer: oldtidsbrød. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: I økologisk knækbrød anvendes konventionelt bagepulver. Virksomheden oplyser at
denne udskiftes til økologisk variant.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger. Afgørelse om
opdatering af økologirapport fremsendes. Følgende er konstateret: Virksomheden har ændret procedure for
adskillelse, registrering af modtagekontrol og mangler beskrivelse af procedure for godkendelse af recepter.
Virksomheden reviderer regnskabsprocedure jf. lempelser for detailvirksomheder.
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