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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Stikprøvevis kontrolleret
opbevaringsforhold for fødevarer i køkken/lager,
1

opbevaringstemperaturer i køle-/frostenheder og forhold ved
produktion af varmedrikke samt faciliteter for hygiejnisk vask
og tørring af hænder. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret tilvirkningsområde med
udstyr/inventar, butiks- og cafeområde samt lagerfaciliteter.
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Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret tilvirkningsområde med
udstyr/inventar, butiks- og cafeområde samt lagerfaciliteter.
Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevis kontrolleret
dokumentation for kontrol af opbevaringstemperatur for
perioden december 2017 til d.d. Ingen anmærkninger. Det er
konstateret at virksomheden nu kun modtager frostvarer fra en
leverandør og oplyser, at de selv henter kølevarer fra
dagligvarebutik i nærheden og varerne transporteres i
frostposer/-kasser. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt
konkret om skriftlig procedure for selvhentning af varer samt
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dokumentation af temperatrur.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport. Følgende
1 time 45 min.
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er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger
Emballage m.v.: Kontrolleret anvendelse af fødevarekontaktmaterialer som tilsigtet af producenten. Følgende
fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret: Papirposer til chokolade, plastbeholder til is (is box) og plastposer til
chokolade (klodsbundsposer). Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke anvendelsesanvisninger for
produkterne: plastbeholder til is (is box) og plastposer til chokolade (klodsbundsposer), men produkterne er
mærket med glas og gaffel og virksomheden har kontaktet leverandørerne af produkterne med det samme for
at fremskaffe dokumentation. Dermed kan virksomheden ikke være sikker på korrekt anvendelse af
fødevarekontaktmaterialet. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt konkret om, at virksomheden skal sikre sig, at den kun anvender
fødevarekontaktmaterialer til de formål, hvortil de er tilsigtet. Dette sikres ved at være i besiddelse af og følge
producentens anvendelsesanvisninger, som medfølger produktet. Leverandøren for Plastbeholder til is (is box)
er: Clean Care, Indkildevej 2C, 9210 Aålborg og leverandør for plastposer til chokolade (klodsbundsposer) er:
Java Brænderiet, Industrivej 14, 4000 Roskilde.
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