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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Set opbevaring af letfordærvelige fødevarer på køl og frost. Set
fuld emballering af slagtede grise fra egen avl. Gennemgået
virksomhedens procedurer for nedkøling af retter, samt
fremstilling af marmelade og fermenterede produkter. Ok.
1

Kontrolleret at der er mulighed for hygeijnisk vask og tørring af
hænderne. Vejledt generelt om tydelig adskillelse af private
fødevarer og virksomhedens.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret: Set rengøring af
inventar og udstyr i butik, køle-og frostrum, samt tilvirklokale.
Ok.
Følgende er konstateret: Gummiliste ved frostboks fremstår
mangelfuldt rengjort.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af inventar
og udstyr i tilvirkelokale, køle-og frostrum samt
opvaskeafdeling. Ok.
Følgende er kontrolleret: Skadedyrssikring af dør til butik, der
fremstår med netdør. Ok

X

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret:
Virksomhedens dokumentation for udført kontrol af
vaemodtagelse, opbevaring på køl og frost, opvarmning og
2 timer
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nedkøling i hele 2017. Vejledt konkret om at gemme dokumentationerne i 2 år, samt at benytte den nyeste
skabelon af Fødevarerstyrelsens egenkontrolprogram, der er tilgængelig på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret: Ophængning af kontrolrapport. side 2 mangler men
det vurderes som værende en bagatel agtig overtrædelse under tilsynet. Vejledt om at begge sider af en
kontrolrapport skal hænge synligt.
Mærkning og information: Vejledt om at virksomheden som minimum skal skilte med at oplysninger om
allergener kan fåes ved henvendelse til personalet. Vejledt om at færdigpakede fødevarer som minimun skal
mærkes med holdbarhedsdato.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret hjemmelavet marmelade indeholdende tilsætningsstoffer. Viksomheden
oplyser, at der anvendes Melamin til fremstilling af marmelade, og at glas skoldes i ovn. Ok.
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