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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret adgang til
1

hygiejnisk håndvask ved diskområdet hvor der klargøres
fødevarer, opbevaring af fødevarer generelt inkl. procedurer for
opbevaring og opbevaring af fødevarer på køl og frost. Ingen
anmærkninger. Mundtligt gennemgået procedurer og metoder
til daglig kontrol af opbevaringen og opvarmning. Ingen
anmmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøringen og procedurer
for daglig rengøring af inventar i butiksområdet. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret rengøringen og procedurer for daglig og periodisk
rengøring af lagerrum, personaletoilet og ventilationsindtag i
loft i butik. Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes
fødevarer, skal holdes rene og i god stand. Følgende er
konstateret: Gulve i lagerrum: varemodtagelsen, lagerrum mod
butik, forrum og personaletoilet samt ventilationsanlæg
fremstår ikke rengjort og med sort snavs fra fastsiddende
brødkrummer, støv, jord og grus, samt der ligger en del affald
fra emballage/papir og lignende under reoler i lagerummet.
Ventilationsindtag i loft butikslokalet fremstod med et lag

X

synligt støv og spin. Ventilationsanlægget blæste luft ud i
butikslokalet hvor der opbevares uindpakkede fødevarer fx
wienerbrød. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det
1 time 15 min.
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får vi styr på snarest. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret at virksomheden har tilstrækkelig kølekapacitet, samt at der findes egnet
og brugbart udstyr til temperaturovervågning (set termometer med både infrarødmåler og indstik. Ingen
anmærkninger. Kontrolleret skadedyrssikring af følgende lokaler: Dør ved varemodtagelse og lagerrum. Ingen
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens dokumentation for gennemført egenkontrol af
områderne: varemodtagelse, opbevaring og varmebehandling i perioden april 2017 til december 2017. Ingen
anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret markedsføring af økologiske fødevarer (skiltning, sammenblanding,
dokumentation).
Følgende er kontrolleret: kaffebaren med ta'selv kaffe, herunder brug af det røde Ø-mærke. Ingen
anmærkninger.
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