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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: At uemballeret brød og kager er
opbevaret bag nyseskærme, at der er tilpas lange tænger og
skeer i kantiner i salatbaren, faciliteter for hygiejnisk vask og
aftørring af hænder, temperatur i dobbelt-køleskab i afdeling
for salg af fastfood.

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler:
Bageri, kølerum ved bageri og ved lager, butik,
betjeningsafdeling. Ingen anmærkninger.
Ydet konkret vejledning om evt. løsningsmuligheder vedr.
bedre renholdelse af gummilister på låger til køler i
fastfoodafdeling. Gummilister blev rengjort under
kontrolbesøget, Ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Ydet konkret vejledning om evt.
løsningsmuligheder vedr. skadedyrssikring af defekt yderport i
lokale med pladepudser. Håndværker er rekvireret under
kontrolbesøget, til den 14. juni 2016, for udbedring af skaden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens dokumentation for kontrol ved

X

varemodtagelse og for temperaturkontrol af køle- og
frostanordninger fra sidste kontrolbesøg og til den 10. juni
2016 samt for tilbagetrækning af fødevarer med fejl i perioden.
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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.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg: 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.: Stikprøvekontrol af mærkning og anvendelse af plastmaterialer bestemt til kontakt med
fødevarer. Ingen anmærkninger. Uemballeret brød lå med direkte berøring i et zinkfad.
Ydet konkret vejledning om, at alle fødevarekontaktmaterialer skal være egnede og godkendte til formålet. Brød
fra zinkfadet blev straks kasseret af virksomheden, Ok.
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