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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Hygiejnisk opbevaring af fødevarer i butik
og på lager, herunder opbevaringstemperaturer i alle
køleenheder med mejeriprodukter, pålægsvarer, kød og fersk
fisk. Hygiejne ved selvbetjening af brød (handsker og tænger).
Procedure for bagning af bakeoff, herunder minimering af
dannelse af akrylamid, samt kassation af mørkfarvet brød.
Adgang til faciliteter til håndvask i bakeoff-afdeling. Procedure
for hygiejne under optøning og bagning af bakeoff-brød,
herunder maksimal opbevaringstid for optøede brød inden
bagning, jf. producentens anvisninger. Konstateret at
medarbejder ikke kunne gøre rede for, hvornår kasser med
brød var sat til optøning. Vejledt om at indføre et system, f.eks.
mærkning med datoer for optøning, til styring heraf. Vurderet
som en bagatel på dette tilsyn, idet medarbejder oplyste, at
omsætningen normalt er så hurtig, at fristerne menes
overholdt og at en anden medarbejder, som var gået hjem for i
dag, normalt har styr på datoerne. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

X

anmærkninger: Rengøring af gulve, vægge og lofter i butik og
lager, samt renholdelse af køle- og frysefaciliteter og inventar i
bakeoff-afdeling.
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Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af indgang til butik og port i kælder samt fluenet for
vindue i bakeoff-afdeling. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse for
dannelse af akrylamid ved bagning af bakeoff. Egenkontrolprocedure for optøning af bakeoff efter producentens
anvisninger. Dokumentation siden den 01-01-2015 for kontrol af varemodtagelse og opbevaringstemperaturer
samt årlig revision.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Stikprøvevis kontrolleret holdbarhedsmærkning på mejeriprodukter, pålæg, fersk kød
og fisk. 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.
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