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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Procedurer for nedkøling af
størrer portioner er kontrolleret. Virksomheden redegjorde for
1

omældning i mindre portioner og placering i kølerum. Ingen

1

anmærkninger.

1

Kontrolleret, at nyindkøbt opvaskemaskine skyller med min.
80°C i sidste hold skyllevand. Ny opvaskemaskine skyller med
70°C i sidste skyl. Virksomheden oplyser, at der følges op herpå
og i mellemtiden anvendes opvaskemaskine i anden afdeling.
Under bagatelgrænsen.
Kontrolleret, at der er faciliteter til hygiejnisk håndvask i kold
afdeling. Ikke alle vaske er forsynet med både sæbe og papir.
Virksomheden oplyser at dette udbedres.
Vejledt generelt om 3-timers retningslinie ved levering af mad
ud af huset, herunder at kunden bliver oplyst om resttid.
Hygiejne: Rengøring: Rengøring i færdigvarekølerum,
ferskvarekølerum, grønsagskølerum, køleborde og område
omkring yderdør (som ikke anvendes), i kold afdeling. I område
omkring yderdør (som ikke anvendes), i kold afdeling er der
ansamling af snavs og kalkbelægninger. Virksomheden oplyser,
at dette udbedres. Under bagatelgrænsen.

X

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrollens
gennemførelse og resultater vedrørende varemodtagelse,
opbevaringstemperatur, opvarmning, nedkøling og årlig
1 time 40 min.
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revision af egenkontrollen for perioden fra den 1. januar 2016 til dags dato. Ingen anmærkninger. Virksomheden
oplyser, at flere medarbejdere skal deltage i udførelse af egenkontrollen.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside kontrolleret. Vejledt konkret om eventuelle løsningsmuligheder
og nyt link til smiley hjemmesiden. Følgende er konstateret: Link til kontrolrapporter var ikke aktiv på
kontroltidspunktet. I øvrigt ingen anmærkninger. Under bagatelgrænsen.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret, at virksomhedens aktiviteter og vareudvalg er uændret. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret, at oplysninger om virksomheden registreret hos Fødevarestyrelsen, herunder CVR nr. og aktiviteter
er korrekte. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret obligatorisk mærkning af okse- og kalvekød. Følgende fødevarer er
kontrolleret uden anmærkninger: Cuvette fra Kildegården. Enkelte cuvetter af dansk ungkvæg fra anden
leverandør er påført obligatoriske mærkningsoplysninger på inderetiket. Denne etiket er bøjet og delvis dækket
af kødsaft. Virksomheden oplyser, at disse pakninger straks vil blive påført obligatoriske mærkningsoplysninger
på egen etiket. Ok. Øvrig kontrol gav ikke anledning til anmærkninger.
Vejledt generelt om, at ordlyden "Opdrættet i" som skal anvendes på svin, fjerkræ, får og ged også kan anvendes
på oksekød som erstatning for "Opvokset i".
Varestandarder: Kontrolleret, at fersk fjerkræ udbydes til salg i en af følgende former fersk, frossen eller
dybfrossen. Kontrolleret, at mærkning på fjerkræ er påført udskæring, vægtklasse, oprindelse samt
holdbarhedsmærket med "sidste anvendelse". Ingen anmærkninger.
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