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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Hygiejniske håndvaskefaciliteter med
Søvej 27

sæbe og engangsaftørring, hygiejne under produktion,

5792 Årslev

indpakning, emballering og oplagring af karameller herunder

53383211

har virksomheden også mundtlig redegjort for procedure for
undgåelse af krydskontaminering og/eller kontaminering med
allergener samt produktionsflow herunder også undgåelse af
1

risikoen for procesforurening.
Kontrolleret godkendelse af anvendte desinfektionsmidler.

1

Ingen anmærkninger.

1

Kontrolleret opbevaring af fødevarer med og uden kølekrav

1

herunder også stikprøvevis temperaturkontrol. Ingen
anmærkninger.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkning: Skadedyrssikring af grov- og produktionskøkken

1

herunder at der er opsat fintmasket net, for vinduer der kan
åbnes.
Kontrolleret uden anmærkninger: Vedligehold og kalibrering af
vægt.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for
karamelproduktion herunder varemodtagelse, opbevaring af
fødevarer med kølekrav samt opvarmning og nedkøling af
karamelmasse, virksomheden har udpeget varemodtagelse og
opbevaring som OPRP'er, virksomheden har revideret
risikoanalysen siden sidste kontrol.
Stikprøvevis kontrolleret virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for
varemodtagelse og opbevaring (opvarmning er ikke udpeget
som et kritisk kontrolpunkt for karamelproduktion) siden sidste
kontrol og til dags dato. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

X

X

uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret
næringsdeklarationsoplysninger på økologisk:
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2 timer 25 min.
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rabarber/jordbær marmelade 200 g, sennep 90 g og æblemarmelade med vanilje 130 g, virksomheden
anvender dels beregningsprogram,
der beregner næringsdeklaration på baggrund af leverandørens
gennemsnitsværdier for de anvendte ingredienser samt konsulentvirksomhed til godkendelse af endelig
mærkning. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret skriftstørrelse i næringsdeklaration på økologisk: rabarber/jordbær marmelade 200 g, sennep 90 g
og æblemarmelade med vanilje 130 g. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer (sennepsfrø, æbler, sukker, eddike, brun farin og vanilje), herunder kontrol af gennemførelse og
registrering af udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer herunder kontrol af løbende registreringer med udgangspunkt i
fysisk vareoptælling af udvalgte færdigvarer (sennep og æblemarmelade med vanilje), sporbarhedskontrol med
udgangspunkt i udvalgte produkter (brun farin, piskefløde og sukker), kontrol af, at de fastlagte procedurer
følges. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer (brun farin, sennepsfrø,
fløde, vanilje og æbler), herunder dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring af økologisk: rabarber/jordbær marmelade, sennep, æblemarmelade og karameller og tilberedning
af økologiske karameller, virksomheden modtager, opbevarer og producerer udelukkende økologiske
rå-/færdigvarer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring med Ø-mærket/ EU-logoet/
kodenummer/geografisk oprindelse/ingrediensliste/recepter og markedsførings-Ø på følgende økologiske
fødevarer: rabarber/jordbærmarmelade, sennep, æblemarmelade med vanilje samt karameller med
rosmarinsalt. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
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identifikation og eventuelle ledsagedokumenter. 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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