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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret

1

opbevaringstemperaturer på køl ved salg og baglokale, at der

1

er sæbe, vamrt vand og engangsaftørring ved håndvask,
virksomheden oplyste om styring af temperatur i kølemontre
der i weekenden bruges til flødekager, ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: ved siden af håndvask står en lille
skraldespand og et stik med bagværk, afstand til håndvask
vurderes at være kort, virksomheden oplyste at der nemt kan
sættes en afskærming på stik, så risiko for sprøjt fra håndvask
minimeres, forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatel overtrædelse.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i salgsområde med
rugbrødsskæremaskine, samt baglokale og opbevaring til
emballage, ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse i
salgsområde, samt baglokale og opbevaring til emballage, inkl.
inventar, ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for
udført egenkontrol ved varemodtagelse og
opbevaringstemperaturer på køl ved salg og baglokale, samt

X

skriftlige procedurer for disse aktiviteter, inkl. procedurer for
flødekager, der sælges inden eller efter 12 timer, ingen
anmærkninger. Følgende er konstateret: virksomheden oplyste
1 time
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at flødekager kun sælges om lørdagen og da inden 12 timer, virksomheden kunne ikke redegøre for hvorfor
andre kager på køl med fløde i, jf. skilt, der var til salg under tilsynet, ikke er flødekager, der skal sælges inden 12
timer hvis temperaturen overskrider 5 grader, forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som
en bagatel overtrædelse, da kager på køl ikke entydigt kan siges at være flødekager. Konkret vejledt om
præcisering af procedurer for flødekager, så det tydeligt fremgår hvilke kager med fløde der er omfattet af
proceduren.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret personalets kendskab til hygiejne, der blev oplyst om
instruktion/uddannelse i forindelse med oplæring, ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret skiltning med oplysning om allergener, samt at virksomheden har
procedurer til sikring af korrekte oplysninger om allergener i bagværket, ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg og risikoaktiviter. Ingen anmærkninger.
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