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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: generel opbevaring og adskillelse imellem

1

fødevarer, køletemperaturer og gennemgået tilberedning- og
holdbarhed på hjemmelavet produkter samt tidsadskillelse
imellem produktion og andet, grundet begrænset bordplads.
Faciliteter til hygiejnisk håndvask og et passende antal vaske
iøvrigt, ok.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: rengøringskontrol af lager i kælder,
køkken/diskområde i stueplan med udstyr. Vejledt om øget
frekvens på ufremkommelige steder, såsom under bordplade,
bag inventar m.m. Ejer oplyser at hovederengøring er planlagt
til denne uge, ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: vedligehold af bordplade, opvaskemaskine og
gulv i diskområde. Vejledt om overfladebahandling af væg i
køkken/diskområde, så denne fremstår med en letafvaskelig og
ikke absorberende overflade.
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Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse og
dokumentation for udført kontrol i emnerne: varemodtagelse og køleopbevaring, fra august 2015 til dags dato.
Udleveret link til fvst "eksempel på egenkontrol" for opdateret version af egenkontrolprogrammet.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret, ok. Dog oplyst om relger for
ophængning af alle udleveret sider af kontrolrapport.
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.
Virksomheden oplyser, at den ikke importerer fødevarer, set faktura fra flere danske leverandører, stemmer
overens med vareudvalg, ingen bemærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret at kravene til brug af det økologiske spisemærke med økologiprocent:
60-90 %, sølv er overholdt, kontrolleret udfra: forekomst af økologiske fødevarer i virksomheden, anprisning
med sølvmærke og balanceopgørelse imellem indkøb af konventionelle og økologiske fødevarer fra 3 & 4 kvartal
2015, ingen anmærkninger. 1. kvartal 2016 er ikke udregnet endnu.
Gennemgået regler for brug af det røde ø-mærke ved hjemmelavet økologiske produkter.
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