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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask og
tørring, hygiejnisk opbevaring af emballeret kaffe i køkken.
1

Vejledt generelt om reglerne for håndvaske.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende kaffekværne, bord til
pakning samt procedure for rengøring af kaffekværne.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for samhandel,
modtagerkontrol, opbevaring, formaling og pakning vurderes
som dækket. Vejledt generelt om revision og kravet til evt.
løbende tilpasning af egenkontrollens skriftlige procedure.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside, virksomhedens salg på adressen sker
udelukkende via hjemmeside eller gennem anden virksomhed
på adressen, derfor vurderes det ikke at være et krav at
virksomheden har kontrolrapporten hængende i indgangsparti.
Vejledt generelt om reglerne for offentliggørelsen af
kontrolrapport.

X

Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske hele kaffebønner,
herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført
1 time 45 min.
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modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Vejledt om at tilpasse beskrivelse af dokumentation på følgedokumenter.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer kaffebønner, herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse på følgende økologiske fødevarer: Hele mellemristede kaffebønner og formalet
mellemristede kaffebønner. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: Virksomheden modtager kaffebønnerne mærket med statskontrolleret ø til trods for at
kontrolkodenummer under EU-logoet fremgår fra den tyske producent.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for påsætning af dansk økologimærkning.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder også
eksempel på fremsendte faktura for økologisk kaffe. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer for virksomhedens aktiviteter. Følgende emner i
virksomhedens økologiprocedurer er gennemgået: Beskrivelse af virksomheden og den aktiviteter,
varemodtagelse, opbevaring, håndtering og adskillelse samt transport fra virksomheden.
Følgende emner er ikke tilstrækkeligt dækkende/Følgende er konstateret: virksomheden har i december 2019
revideret egenkontrolprogram, herunder er der ændret i procedure om økologi, disse er ikke sammenholdt med
dem som ellers har dannet grundlag for økologirapportens vilkår. Forholdet vurderes som en bagatelagtig
overtrædelse. Virksomheden anmodes om at fremsende nye opdateret økologiprocedure.
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