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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Opbevaring og adskillelse af fødevarer i

1

køle- og frostenheder, herunder stikprøvevis
temperaturkontrol, samt opbevaring af tørvarer i butik.
Gennemgået mundtlige procedurer for indfrysning af fersk kød
herunder brugen af IR termometer. Virksomheden har ikke en
håndvask i salgslokalet, men på grund af virksomhedens
begrænsede åbningstid og det faktum, at virksomheden kun
håndterer fuldt emballerede fødevarer, vurderes forholdet til at
være ok. Vejledt generelt om regler for håndvask, når der
håndteres fødevarer i en virksomhed.
Hygiejne: Rengøring: Følgende lokaler er kontrolleret uden
anmærkninger: butik og lokale med køl-og frostenheder,
herunder vægge, gulve, borde, reoler samt køle- og
fryseenheder.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende lokaler er kontrolleret
uden anmærkninger: butik og lokale med køl-og frostenheder,
herunder vægge, gulve, borde, reoler samt køle- og
fryseenheder.
Kontrolleret skadedyrssikring af følgende lokaler: butik og

X

lokale med køl-og frostenheder. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse og egenkontrolsprogram. Ingen anmærkninger.
1 time 30 min.
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Kontrolleret stikprøvevis dokumentation for udført egenkontrol på områderne opbevaringstemperatur (køl/frys),
varelevering og varemodtagelse for perioden januar 2017 til dags dato. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret medarbejdernes viden om personlig hygiejne, herunder om smitteveje for
fødevarebårne sygdomme. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret følgende produkter: Coffee Barbeque sauce og Kalveleverpostej for
mærkning af allergene ingredienser. Ingen anmærkninger. Vejledt virksomheden generelt om regler for
mærkning af allergener.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. I
forbindelse med dataopdatering af FVST register er virksomhedens aktiviteter blevet registreret forkert og under
tilsynet er virksomhedens risikokarakterisering blevet opdateret. Kontrolleret korrekt CVR-nummer. OK.
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