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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af
hænder, opbevaring og adskillelse af forskellige oste samt
opbevaringstemperatur i kølekasse, køledisk og køleskabe.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Rengøring af kølekasse, herunder køledisk,

1

borde og hylder.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af
følgende lokaler: kølekasse. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Dokumentation for udført egenkontrol på
området: opbevaringstemperatur fra perioden juli 2015 til d.d.
Vejledt konkret om opdatering af egenkontrolprogrammet, da
det kun indeholder beskrevne procedure for
opbevaringstemperatur, vedligeholdelse og skadedyrssikring
samt rengøring og desinfektion. Det vurderes under
bagatelgrænsen på dagens tilsyn, da virksomheden oplyser at
det vil blive opdateret hurtigst muligt.
Konkret vejledt om at skriftlig risikoanalyse skal være

X

tilgængelig i virksomheden, og om at selvbetjeningsblanketter
kan findes på:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider
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/Saadan-laver-du-en-risikoanalyse.aspx.
Vejledt om blanketvalg nr. 2 og 12. Blanket nr. 2 er gennemgået som eksempel. Det vurderes under
bagatelgrænsen ved dagens tilsyn, da virksomheden oplyser at blanketterne vil blive lavet hurtigst muligt.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at personer, der behandler fødevarer, er behørigt uddannet i
fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Sporbarhed på Flødeost med
tranebær, Nexø kewrnebidder og Gorgonzola.
Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår kontrolleret. Ingen anmærkninger.
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.
Emballage m.v.: Mærkning og korrekt anvendelse af fødevarekontaktmaterialer kontrolleret. Ingen
anmærkninger. Følgende materiale er kontrolleret: Polypapir - Papir m/ PE overfladebehandling.
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