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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Engros

uden anmærkninger: Håndvaskefaciliteter til hygiejnisk

Søbygårdsvej 146

håndvask, adskillelse af behandlet og ubehandlet fødevarer på

8450 Hammel

køl.

33565895

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
tilvirkningslokale med køle og frostrum, tilvirkningsrum til
1

pizza, herunder opvask og kølerum.

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens skriftlige egenkontrolprogram

1

(HACCP-plan).
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for

1

virksomhedens aktiviteter.

1

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 [kontrol af
løbende registreringer/ stikprøvekontrol af løbende regnskab
med udgangspunkt i fysisk vareoptælling af udvalgte råvarer
og/eller færdigvarer / kontrol af periodevise balanceopgørelser
/ sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter /
kontrol af, at de fastlagte procedurer følges]. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af
modtagne økologiske fødevarer Portobello svampe, herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af
økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem
økologiske og konventionelle fødevarer ved opbevaring af

X

X

råvarer og færdigvarer samt tilberedning af pizza og transport
af pizza. Virksomhed er 100% økologisk og benytter ikke
konventionelle fødevarer. Ingen anmærkninger.
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Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse/ ingrediensliste/ recepter/ markedsførings-Ø) på følgende økologiske fødevarer: Pizza.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger. Virksomhed har
ændret produktion til ren pizza produktion, og har derfor ikke længere alle aktiviteter beskrevet i virksomhedens
økologiske egenkontrolprogram, vejledt om revidering af egenkontrolprogram så det stemmer med
virksomhedens aktiviteter.
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