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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Visuel kontrol af pakning af mandler i
Literbuen 11

pakkeri. Opbevaring af færdigvarer og råvarer i forbindelse med

2740 Skovlunde

produktionen. Faciliteter til hygiejnisk håndvask i produktionen.

19047296

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler og udstyr:
1

Produktionslokaler og tilstødende lagerlokaler.

1
1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: Produktionslokaler og tilstødende lagerlokaler. Ingen

1

anmærkninger.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på

1

egen hjemmeside (www.sowco.dk).
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: Kokos og rosiner. 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,
herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført
modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Udtaget kopi af dokumentation for et køb af cashewnødder til
krydskontrol.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer: Kontrol af
løbende registreringer og stikprøvekontrol af løbende regnskab
med udgangspunkt i fysisk vareoptælling af udvalgte råvarer og

X

færdigvarer (rosiner, kokos, pakkede hvide bønner og pakkede
tamari almonds). Kontrol af periodevise balanceopgørelser og
sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter.
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Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer (rosiner og kokos),
herunder dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret modtagne krydskontroloplysninger for overensstemmelse med registreringer og dokumenter. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret identifikation af fødevarer ved opbevaring og tilberedning. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring med Ø-mærket, EU-logoet, kodenummer,
geografisk oprindelse, ingrediensliste og recepter på følgende økologiske fødevarer: "Øko rødder Hvide bønner"
og "Guru snack gourmet tamari almonds". Ingen anmærkninger.
Vejledt konkret om kravene til mærkning herunder farven af Ø-mærke og EU-logo samt placeringen af
kodenummer og geografisk oprindelse i forbindelse med EU-logoet.
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