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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Temperaturer i køleskabe og obevaring af

1

fødevarer i produktionslokaler, herunder tildækning og

1

beskyttelse mod kontaminering.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler:
Produktionkøkken , bageri og konditori samt caféområde.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er stikprøvevis
kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater
for varemodtagelse, køleopbevaring, opvarmning, nedkøling,
indfrysning af fisk og varmebehandling af frosne bær perioden
oktober og november 2020.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: Mel, bær, sparkling te. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: CVR.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret at kravene til brug af

X

det økologiske spisemærke med økologiprocent 90-100 % er
overholdt. Ingen anmærkninger.
[Vurderet mængden af økologiske fødevarer på lager / set
2 timer 25 min.
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dokumentation for månedsregnskab for juli, august og september 2020 / set dokumentation for registrering af
udvalgte ikke-økologiske fødevarer fundet på lager / overholdelse af økologiprocenten i kroner for hhv. juli,
august og september 2020.
Vejledt konkret om indplacering af fisk i regnskabet. Vejledt om excelark kan findes på
www.økologisk-spisemærke.dk
Følgende er konstateret: Virksomheden kan ikke fremvise opgørelse for oktober 2020.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om fremvisning af månedsregnskab skal være tilgænge umiddelbart etfer månedafslutning.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke indhentet økologierklæringer fra leverandører. Virksomheden
har ikke udarbejdet råvarepolitik for guld-spsiemærket. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om reglerne for dokumentation af
leverandørers økologistatus.
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