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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask,

1

opbevaringstemperatur i køle- og frysefaciliteter, samt i køleog frostrum. Gennemgået procedure for affaldshåndtering,
varemodtagelse, samt tidsstyring af sandwich udbudt til salg.
Konkret vejledt om mulige løsningsforslag til tidsstyring af
sandwich udbudt til salg opbevaret ved over 5 grader.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af butik med inventar, herunder
bordoverflader, kølemontre og hylder med brød, samt
bordoverflader i bageri og dejmaskine. Gennemgået procedure
for rengøring af bageri.
Følgende er konstateret: Under indsugning over
opvaskemaskinen i bageriet fremstår væggen ikke tilstrækkelig
rengjort. Væggen fremstår med sorte plamager. Personale
oplyser ind- og udsugningen er holdt op med at fungere korrekt
og derfor har de tilkaldt montør. De antager plamagerne er
kommet forbi den er gået i stykket. Personalet gør rent med
det samme. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

X

Vejledt generelt om renholdelse af lokaler.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er konstateret:
Virksomheden fremviser dokumentation for gennemført
1 time 10 min.
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egenkontrol for varemodtagelse, opbevaringstemperatur og tidsstyring af kølekrævende fødevarer opbevaret
uden for køl via p-skive fra juli 2017 til november 2017. Virksomheden kan ikke fremvise dokumentation for
december 2017. Virksomheden har frekvens for dokumentation 1 gang pr. måned, men kan godt nå at udføre
kontrol for januar 2018. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse.
Vejledt generelt om egekontrol, herunder vejledt om frekvens for dokumentation.
Kontrollet virksomhedens egenkontrolprogam. Det indskærpes, at virksomheder skal beskrive egenkontrollen i
et egenkontrolprogram. Følgende er konstateret: Virksomheden kan ikke fremvise et egenkontrolprogram for
virksomhedens aktiviteter. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi sørger for at få udarbejdet et
egenkontrolprogram med det samme. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden. Generelt vejledt om egenkontrol og egenkontrolprogram.
Det indskærpes, at virksomheden skal kunne fremvise en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for
virksomhedens aktiviteter. Følgende er konstateret: Virksomheden kan ikke fremvise en risikoanalyse som er
dækkende for virksomhedens aktiviteter. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi sørger for at få
udarbejdet en risikoanalyse med det samme. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden. Generelt vejledt om risikoanalyse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret regler vedrørende information om allergene ingredienser, herunder at
virksomheden som minimum skilter med, at oplysninger kan fås på forespørgsel, ok.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR-nummer.
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