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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Hygiejne: Håndtering af
fødevarer: Kontrolleret opbevaring af slik på lager og i
salgsområde, ok. Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk vask og
tørring af hænder. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret håndtering af "ta-selv-slik", herunder at der er låg
på beholdere og der findes skeer til selvbetjening. OK.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af kiosk, lager,
salgsområde, kunde toiletter samt rengøring af popcorn
maskine. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Virksomhedens egenkontrol:
Kontrolleret dokumentation vedrørende rengøring af
colamaskine, kaffemaskine, cappuccinomaskine og slikskovle.
Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af
kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Mærkning og information:
Kontrolleret stikprøvevis holdbarhedsmærkning af slik og chips
i salgsområde og på lager. Ingen anmærkninger. Vejledt om at
datomærke slik der om pakkes til anden emballage end den
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originale. Ok.
kontrolleret sporbarhed på indkøbte slik varer, Mega Cola L/V
1,62 kg og Black bears L/V 2,1 Kg. Kontrol foretaget ved kontrol
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af faktura. Ingen bemærkninger.
Vejledt om nye regler for informationspligt om allergener, Hvis allergener ikke bliver angivet skriftligt på
fødevaren, menukortet og lign., eller i umiddelbar nærhed heraf, skal der som minimum være oplysning på fx et
skilt om, at yderligere information om allergene ingredienser kan fås ved forespørgsel. Vejledt om procedurer
som sikrer at salgspersonalet kan give oplysninger om allergener på forespørgsel. Sendt bilag II fra den nye
Mærkningsforordning 1169/2011. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen
pr. 1. januar 2017. Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.
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