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Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på administrativ bøde fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er
kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring af køkken og
1

bageri, herunder renholdelse af gulvareal, loft, udsugning,
komfur, hylder og under palle ved køleskabe samt gulvareal i
bageri, loft, ovn og maskiner.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på administrativ bøde fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er
kontrolleret uden anmærkninger: På vægge i bageri ved vindue
er der forekomst af formodet fugt, sort ansamling. Det er 2 små
områder på væggen hvor der er forekomst.
Fulgt op på bøde på skadedyrssikring fra forrige kontrolbesøg.
Forholdet er ikke bragt i orden. Virksomheden politianmeldes.
Følgende er konstateret: Dør til cafe med direkte adgang til
køkken er lukket. Der er stadig mulighed for indtrængen af
skadedyr idet der er åben sprække forneden på ca 5-10 cm x
2-3 cm. Der opbevares fødevarer under kontrolbesøget. Døre
til lokale med emballage, krydderier og butik er ikke lukket tæt.
Der er stadig mulighed for indtrængen af skadedyr. Døre er af
skydedøre af træ. Der opbevares fødevarer under
kontrolbesøget. Virksomheden havde følgende bemærkninger:

X

Virksomheden har fremvist vedligeholdelsesplan, hvor der er
beskrevet at tætning af døre til nævnte lokaler foregår i uge 3 i
2 timer
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februar måned 2022. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det er svært at få håndværkere. Personale
har forsøgt at udbedre forholdene.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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, stikprøvevis kontrolleret løbende registreringer for produktion af
syltevarer og pakning af krydderier. Sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter: krydderier og
syltevarer / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer kydderier og økologiske
citroner, herunder dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring af krydderier på lager og syltevare i salgsområde. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse/ ingrediensliste/ recepter/ markedsførings-Ø) på følgende økologiske fødevarer:
krydderier, blandings krydderi produkter samt sylte varer. Ingen anmærkninger.
Udleveret flyer om Smileyændringer i 2022.
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