Certifikat
Certifieringsorgan: SE-EKO-03
Kundnr: 34807

Föräldrakooperativet Ö-barna
Norderön 510, 832 93 FRÖSÖN
Organisationsnummer: 716462-0598
Verksamheten, enligt nedan, uppfyller KRAVs regler för Restaurang och Storhushåll, kapitel 15 i
KRAVs regler.

Matservering i förskolan.

Certifikatet är giltigt t.o.m 2014-12-31
- under förutsättning att produktionen är fortsatt ansluten till SMAKs certifiering av ekologisk produktion -

Datum för certifiering 2014-03-07

Christina Klingberg
Certifieringsansvarig

SMAK AB

Box 42, 230 53 Alnarp

Tel: 040-460072

certifiering@smak.se

www.smak.se
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Föräldrakooperativet Ö-barna
Norderön 510
832 93 FRÖSÖN
Kundnr: 34807
Org. nr: 716462-0598

Beslut om certifiering
Revision enligt KRAVs regler för Restaurang och Storhushåll, kapitel 15 har genomförts. Revisionsresultatet har
granskats av undertecknad.
Datum för revision: 2013-12-17
Revisor: Karin Olsson
Certifikatet är giltigt t.o.m: 2014-12-31
Giltighetstid
Certifikatet gäller t.o.m. 2014-12-31 under förutsättning att de regler som certifieringen omfattar uppfylls, att en ny
revision utförs under 2014 och att gällande avgift för revision och certifiering betalas.
Märkning och marknadsföring
Märkning och marknadsföring för restaurang och storhushåll, enligt KRAVs regel 1.9:
- Endast KRAVs märke tillsammans med information om hur stor andel av dina livsmedel som är KRAVcertifierade/ekologiska/MSC-certifierade.
- Ska framgå vilka ingredienser som är av KRAV-certifierat ursprung, via meny eller personal.
- På buffé ska de KRAV-certifierade alternativen vara tydligt utmärkta.
- Certifikatet som talar om att restaurangen är KRAV-certifierad ska finnas uppsatt på en för gästen väl synlig plats.
Vid försäljning av KRAV-märkt produkt är det säljarens ansvar att produkten är korrekt märkt. SE-EKO-03 är
SMAKs kodnummer och visar att SMAK AB har certifierat produktionen. Observera att ytterligare krav tillkommer
vid märkning av färdigförpackade livsmedel till konsument.
Förändringar i verksamheten
Förändringar som påverkar omfattningen eller förutsättningarna för certifieringen ska anmälas till SMAK AB.
Övrig information och/eller kontrollpunkter och särskilda villkor som ska följas upp vid nästa revision
Miljöpolicy
Marknadsföring

Med vänlig hälsning

Christina Klingberg
Certifieringsansvarig

SMAK AB

Box 42, 230 53 Alnarp

Tel: 040-460072

certifiering@smak.se

www.smak.se
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