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Mærkning og information: Kontrolleret
næringsdeklarationsoplysninger på Pastasalat med kylling og
Greve Main 12

persillepesto, skyr med rabarber og Skyr med hindbær og

2670 Greve

granola, produceret som lønarbejde med private label.Ingen

27118712

anmærkninger.
Kontrolleret næringsdeklarationsoplysninger på Økologisk
pasta med karry og økologisk pasta med tomat, samt skyr med
jordbær og rabarber og økologisk hummus, produceret som
lønarbejde med private labelIngen anmærkninger.
Set skriftlig aftale mellem virksomheden og de virksomheder
der får produceret som lønarbejde. Ingn anmærkninger.
Stikprøvevist gennemgået virksomhedens beregninger til
næringsdeklarationer på basis af tabelværdier og
1

specifikationer fra råvareleverandøere. Ingen anmærkninger
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens

1

procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer,
herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført
modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer stikprøvekontrol
af løbende regnskab med udgangspunkt i fysisk vareoptælling
af udvalgte råvarer og færdigvarer Rapsolie, Tomatpasta,
Kalamati oliven, frosne gulerødder og skyr, samt Cremet pasta
med Karry og cremet pasta med tomat./ kontrol af periodevise
balanceopgørelser / sporbarhedskontrol med udgangspunkt i
ovennævnte produkter / kontrol af, at de fastlagte procedurer
følges. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af
modtagne økologiske fødevarer Rapsolie samt dokumentation
for, at leverandørerne er omfattet af økologikontrol. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for at leverandører, herunder
Svensk leverandøe, er omfattet af økologikontrol.
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Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem
økologiske og konventionelle fødevarer ved opbevaring,
tilberedning ogmpakning af økologiske produkter. Råvarer
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opbevares på seperate hylder, grønt håndteres i grøntrumet som det første på dagen, produktion sker i seperat
øko rum og pakning sker først på pakkelinien. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
ingrediensliste/ recepter/ markedsførings-Ø) på følgende økologiske fødevarer: Øko cremet pasta med karry og
Øko cremet pasta med tomat. Kontrolleret Mærkning på Skyr med brombær og Hummus. Ingen anmærkninger.
Der er konkret vejledt om, at DK-ØKO 100 skal fremgå af virksomhedens udgående fakturaer.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår (modtagekontrol/transport,
regnskab, dokumentation, adskillelse/identifikation/rengøring, /forarbejdning/pakning, sammensætning,
mærkning, , opdateret økologirapport). Ingen anmærkninger
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