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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer i butiksområde,
baglokale og lager i kælder, herunder opbevaringstemperaturer
for mejeriprodukter i køleskab. Hygiejniske faciliteter til
håndvask. Anvendelse af godkendt desinfektionsmiddel.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Generel rengøring i butiksområde, baglokale og
lager, samt rengøring af inventar (bordflader, softicemaskine,
køleskabe, iskumme og opvaskemaskine).
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Vedligeholdelse af butikslokale og nyt lagerrum
til emballage i kælderrum. Virksomheden oplyser at dør til
tilstødende lokale i kælder afskærmes helt ved karme og
overstykke. Vejledt konkret om overfladebehandling af
opbevaringskasser af træ under bord i baglokale og hylder over
drys til is, da det vurderes, at kasserne ikke vil være holdbare i
længden og der er risiko for opsugning af vand.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for

X

X

varemodtagelse og opbevaring. Dokumentation for kontrol af
varemodtagelse og opbevaringstemperaturer i perioden
19-03-15 til dags dato. Der har ikke været aktiviteter med krav
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om dokumentation i vinterperioden siden sidste kontrolbesøg og frem til 19-03-15.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Vejledt om
at ophænge kontrolrapporten højere oppe i vinduet, da den var placeret i fodhøjde.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på fødevarer i forbindelse med kontrol af aktiviteten import
og samhandel. Følgende fødevarer er kontrolleret: Samhandlede varer (popkorn og skumfidusbar) købt af
danske virksomheder. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger. Kontrolleret virksomhedens importaktivitet. Ingen anmærkninger. Virksomheden oplyser, at den
ikke importerer fødevarer.
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