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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:

1

Opbevaring af fødevarer på køl, opbevaring af frugt og grønt,
adskillelse af økologisk og konventionel grønt, opbevaring af
brød herunder nyse skærme, temperatur i pålægs og
mælkekøler samt temperatur i fiskekøler. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Butikslokale med inventar til opbevaring af
fødevarer herunder bagerdiske samt grønt afdeling, Gulve i
butikslokale samt gulv og vægge i mælkekøler.
I grøntkølerum samt i mælkekølerum er blæser lettere støvet.
Virksomheden meddeler der kommer montør mandag og
efterser og rengøre blæser riste. Vurderes som en bagatel ved
dette tilsyn.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Grøntkøl samt mælkerum og kælderlager er
kontrolleret. Skadedyrs sikring af døre, porte til butik samt
højlager. I bagerafdeling ses mindre hul i loft over vask, der
vurderes ikke umiddelbar fare for direkte konterminering.
Vurderes som en bagatelagtig overtrædelse. Ingen

X

anmærkninger. Virksomheden meddeler plan for udbygning
herunder opsætning af støv vægge.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
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anmærkninger: Dokumentation af varemodtagelse samt opbevaring siden januar 2016 og til dags dato.
Virksomheden har redegjort mundligt for procedure for import af vin. Virksomheden har risikovurdering
underbejdelse for import af vin.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Mærkning af vin med
partinummer/lotnummer, nettoindhold og allergener samt impotør for tessa noble 2013 samt gino rosso veneto
2013, stikprøvevis holdbarhedsmærkning af viktuialier og mælk.
Vejledt konkret om regler for skiltning med indhold af allergener samt regler for mærkning af vin herunder
fremhævelse af allergener.
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.
Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer.Ingen anmærkninger.
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