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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden

1

blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
krydsforurening, personlig hygiejne, uddannelse,
skadedyrssikring, sporbarhed, anprisninger fx skiltning og
registrering fx ved import og samhandel, økologi samt
væsentligt ændrede aktiviteter.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaring, adskillelse og temperatur i
køledisk og køleinventar. Faciliteter til hygienisk håndvask og
tørring. Personale har demonstret hvorledes hygiejnisk
håndvask foretages og i den forbindelse er der vejledt om
opsætning af afskærmning mod brødskærer. Vejledt om at den
store del af dobbeltvask bør holdes fri og anvendes til håndvask
og den lille del til opvask, da mængden af opvask er begrænset
til tænger og knive. Alternativ kan der opsættes en seperat
håndvask.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Område med brødudsalg, udstyr og inventar i
udsalget herunder stikvogne.

X

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: Afdelingen er nyetableret og fremstår med hele og
rengøringsvenlige overflader. Ingen anmærkninger.
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Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set dokumentation for kontrol af
temperatur ved varemodtagelse og opbevaring. Set standard risikoanalyse og egenkontrolprogram basseret på
branchekode. Set funktionelt målesudstyr til kontrol af temperatur.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret følgende produkter rababermuffin for oplysninger om allergene
ingredienser. Ingen anmærkninger. Virksomheden skilter med at oplysningerne kan fås på forspørgsel.
Der er kontrolleret for sporbarhed på kage og brødprodukter via følgeseddel fra produktionsafdeling.
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.
Virksomheden har fået tildelt endelig branche: Bagerforretninger/ -afdelinger, branchenummer 10.71.20.
Antallet af ordinære kontrolbesøg pr. år er på nuværende tidspunkt 1.
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