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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret faciliteter til
1

hygiejnisk håndvask i udsalgsområde og produktionsområde.
Opvaskefaciliteter. Gennemgået mundligt og skriftlige
procedurer for holdbarheden for stunder brød, tørkager mv.
Virksomheden oplyser at de fremadrettet for nedskrevne
holdbarhedstid på produkterne i forhold til skriftlige
procedurer. Gennemgået mundligt procedurer for
opbevaring/afdækning af spiseklare fødevarer i kølerum.
Virksomheden oplyser at de få sat hætter over kagerne og
sandwich i kølerummet. Personaletoilet med forrum.
Gennemgået mundligt og skriftlige procedurer for
varemodtagelse, virksomheden oplyser at de ikke måler de
kølepligtige fødevarer ved varemodtagelsen hver gang, kun når
der skal dokumenteres i egenkontrolprogrammet.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for varemodtagelse og
personaletoilet/forrum
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af udstyr og
inventar i kølerum, produktionsområde og salgsområde.

X

Opvaskemaskinen trænger til rengøring der, hænger snavs ud
af dysserne, langs kanter i maskinen. Mellem ovnen er der
ansamlinger af snavs/støv. Virksomheden oplyser at de få det
1 time 15 min.
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sagt videre. Vejledt generelt om regler for rengøring
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrsikring af indgangsparti og gulvafløbs. Kontrolleret
vedligeholdelse af udstyr og inventar i bageriudsalg, produktionsområde og toiletter med forrum. Døre, fremstår
med afskalling af maling samt absorberende materiale
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse
Vejledt generelt om regler for vedligeholdelse
Virksomhedens egenkontrol: Set udført dokumentation for varemodtagelse, temperaturopbevaring og
opvarmning af pølsehorn. Ingen anmærkninger. Gennemgået resultaterne for dokumentation i forhold til
varemodtagelse, virksomheden dokumentere kun mælk og juice.
Vejledt konkret om dokumentere forskellige kølepligtige fødevarer
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret skilt vedrørende information om allergene ingredienser, herunder
oplysninger kan fås på forespørgsel. Ingen anmærkninger
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