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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Hygiejnisk håndvask med sæbe og
1

engangsaftørring.

2
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: Risteri,
baglokale og personaletoilet. Kontrolleret beplanting ved
husmuren samt procedure for affaldshåndtering samt område
for affaldsdeponering.
Konkret vejledt om sikring af bagdør under ristning, ved evt.
opsætning af net i dørkarmen.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens skriftlige egenkontrolprogram
herunder gode arbejdsgange for sikring af skadedyrs
indtrængen.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter
X

samt registrering af følgende særlige aktiviteter: Import.
Virksomheden oplyser at man pt ikke importerer fødevarer fra
3. lande.
1 time 45 min.
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Vejledt generelt om certifikater ved eksport.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens balanceopgørelser.
Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde periodevise balanceopgørelser for hver enkelt art økologisk
råvare og/eller færdigvare.
Følgende er konstateret: Virksomheden kan ikke fremvise et regnskab, som viser balancen mellem input og
output på økologiske kaffebønner.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har haft problemer med vores it-system. Indskærpelse
medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer (kaffebønner), herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
[Udtaget kopi af dokumentation for køb af økologiske kaffebønner til krydskontrol].
Vejledt om at koden DK-ØKO-100 skal fremgå på faktura ved salg af økologiske produkter.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring af kaffebønner og tilberedning af kaffebønner. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (EU-logoet/ kodenummer/ geografisk
oprindelse/ ingrediensliste) på følgende økologiske fødevarer: Ristet kaffebønner. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
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