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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret følgende uden
bemærkninger: Der laves kun glutenfri bagerprodukter i
1

køkkenet. Der produceres lidt supper, vegatarmad herudover.

1

produktion foregår fysisk adskilt i to rum eller tidsforskudt fra
hinanden med rengøring og desinfektion imellem. Kontrol af
procedurer vedr. brug af hurtighakker- herunder desinfektion
mellem forskellige fødevaregrupper, procedurer i forhold til
desinfektion af køkken- herunder at rengøring og køkken
foregår i to seperatre processer samt opløsningsforhold,
virketid og afskyldning med rent vand. Procedurer vedr.
afskillelse af rå- og færdigproduceret varer i køkkenet i forhold
til kontaminering samt hygiejnisk opbevaring af fødevarer i
køkken og på lager i forhold til udefra kommende forurening.
Hygiejne: Rengøring: Kontrol af rengøring af udstyr. Ok, Foregår
i opvaskemaskine med en skylletemperatur på over 80 grader.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for
opbevaringstemperaturer for de sidste 3 måneder.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden

X

anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og at faktiske
fødevareaktiviteter er i overensstemmelse med registrerede
aktiviteter.
1 time 30 min.
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Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer, 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 og færdigvarer. Specifikt fulgt blå birkis fra
ind til slut. kontrol af periodevise balanceopgørelser / sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte
produkter Blå birkis samt varer der
ompakkes samt kontrol af, at de fastlagte procedurer følges]. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske tørvarer, herunder dokumentation
for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Virksomheden har (udover færdigemballeret kosttilskud) kun økologiske varer eller varer som ikke kan fås
økologisk. Kontrol af adskillelse er herfor ikke aktuelt.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse/ ingrediensliste/ recepter/ markedsførings-Ø) på følgende økologiske fødevarer:
Økologiske tørvarer som ompakkes. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
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