Certifikat
Certifieringsorgan: SE-EKO-03
Kundnr: 35606

Sollidens kursgård, Örebro pastorat
Långbyn 217, 705 91 ÖREBRO
Organisationsnummer: 252003-0731
Verksamheten, enligt nedan, uppfyller KRAVs regler för Restaurang och Storhushåll, kapitel 15 i
KRAVs regler.

Konferensanläggning med restaurang

Certifikatet är giltigt t.o.m 2016-12-31
- under förutsättning att verksamheten är fortsatt ansluten till SMAK Certifiering AB -

Datum för certifiering 2015-09-25

Gitte Eskhult
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Sollidens kursgård, Örebro pastorat
Långbyn 217
705 91 ÖREBRO

Kundnr: 35606
Org. nr: 252003-0731

Beslut om certifiering
Revision enligt KRAVs regler för Restaurang och Storhushåll, kapitel 15 har genomförts. Revisionsresultatet har
granskats av undertecknad.
Datum för revision: 2015-09-24
Revisor: Christina Klingberg
Certifikatet är giltigt t.o.m: 2016-12-31
Giltighetstid
Certifikatet gäller under förutsättning att de regler som certifieringen omfattar uppfylls, att en ny revision utförs
under 2016 och att gällande avgift för revision och certifiering betalas.
Märkning och marknadsföring
Märkning och marknadsföring för restaurang och storhushåll, enligt KRAVs kapitel 20.10:
- KRAVs märke får enbart användas tillsammans med information om hur stor andel av dina livsmedel som är
KRAV-certifierade/ekologiska/miljöcertifierad fisk.
- 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.
För försäljning av varor som förpackas på företaget krävs anslutning till certifiering av förädling om varorna ska
märkas som ekologiska/KRAV.
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
Marknadsföring beskrivning sänds på mail och kontrolleras nästa revision

Med vänlig hälsning
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