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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret hygiejne under
produktion af frugtpålæg, herunder at der rengøres imellem de
Guldagervej 525

forskellige produktioner-ok. Virksomheden oplyser om

9800 Hjørring

procedurer ved brug af nødder i bageri, herunder at det bages i

87108619

specielle forme og adskilt fra anden produktion-ok.
Kontrolleret hygiejne ved indpakning og emballereing af mel,
herunder at der pakkes en type af gangen i pakkeri-ok
1

Kontrolleret råvarer og hygiejnisk opbevaring af råvarer i

1

kornsilo og på lager hvor der opbevares emballerede
råvarer-ok.
Kontrolleret virksomhedens procedurer til sikring af at indhold
af akrylamid er så lavt som muligt i brød fra bageri, herunder at
mørke brød bages ved lav temperatur i lang tid-ok.

1

Kontrolleret virksomhedens procedurer for at minimere risiko

1

for kontaminering af allergener som nødder, herunder at der

1

som udgangspunkt produceres med nødder sidst på ugen og
altid efterfulgt af gennemskylning med råvare og
gennemblæsning af system-ok. Kontrolleret virksomhedens
procedurer for tilbagekaldelse, herunder at virksomheden via
regnskabssystem ser hvortil færdigvare er leveret-ok
Kontrolleret virksomhedens procedurer for minimering af
fremmedlegemer, herunder at der er indsat magneter flere
steder i produktionen og metaldektor ved pakning af nogle
slags færdigvarer-ok. Kontrolleret opbevaring af arbejdstøj,
herunder at der er opsat lukkede skabe til opbevaring af
arbejdstøj i forrum adskilt fra toiletrum -ok.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret daglig rengøring i
færdigvarelager og pakkeri, både alm. pakkeri og glutenfri
pakkeri-ok.
Mærkning og information: Kontrolleret
næringsdeklarationsoplysninger på Julehjerte med marcipan
(Vegansk), Frugtbrød økologisk og Glutenfri økologisk balnding

X

X

til surdejsboller og brød-ok. Kontrolleret beregning af
næringsstoffer i forhold til ingrediesnliste, samt rækkefølge af
næringsstoffer, at næringsstoffer er i tableform samt
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skriftsstørrelse-ok.
Kontrolleret mærkning af økologisk basisblanding til surdejsboller og brød, herunder at allergener er visuelt
fremhævede og at ingredienser er i korrekt rækkefølge i forhold til ingrediensliste-ok.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomheden er korrekt registreret til import, og at importdokument er
korrekt udfyldt og afstemplet af toldmyndighed og underskrevet af 1. modtager-ok. Kontrolleret at der
medfølger analyseattesterpr. høst, gyldige certifikater og dokumentation for at de er certificeret FSSC 22000 -ok
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer Nødder, hirse, herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ingen
anmærkninger.
Udtaget kopi af dokumentation for hirse til krydskontrol.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer [kontrol af løbende registreringer/ stikprøvekontrol af løbende
regnskab med udgangspunkt i fysisk vareoptælling af udvalgte færdigvarer (ølandshvede og gram slot mysli)) /
sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. ok.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer (nødder og hirse),
herunder dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at regler og fastlagte procedurer for import fra 3. lande følges, herunder at korrekt udfyldte
kontrolattester følger med importerede økologiske fødevarer (quinoa). Ingen anmærkninger.
Kontrolleret modtagne krydskontroloplysninger for overensstemmelse med registreringer og dokumenter. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse/ ingrediensliste/ recepter) på følgende økologiske fødevarer: Økologisk basisblanding til
surdejsboller og brød-ok
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
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