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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask i

1

bageriafdeling, opbevaring af fødevare i bageri og i grønt
afdeling, temperatur i køle og frost faciliteter i mælke og frost

1

afdeling.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: Bageri
udsalg herunder vægge, gulv og loft, kølerum til mælk og
kølerum til grønt, højlager henunder gulv, kølemontre til pålæg
samt køleblæserer i grøntafdeling, produktbærende overflader
i bageriudsalg.
Der ses mindre mængde affald ved containerplads bag butik.
Virksomheden meddeler der lige er hentet affald, og at den
fremadretter vil følge op på renovations leverandør. Forholdet
vurderes som en bagatelagtig overtrædelse.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: Bageriafdeling herunder gulv og loft, grøntinventar
samt gulv og loft i grøntafdeling, Skadedyrssikring af porte i
baggård samt i kælderniveau. Ingen anmærkninger.
Ydet konkret vejledning ift. holdbarhed af materialer til væg i

X

bageriudsalg.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret. Kontrol
at dokumentation af modtagelse og opbevarings temperatur
1 time 45 min.
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siden januar 18 og til dags dato. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret stikprøvevis holdbarhedsmærkning af mælk, brød og økologi.
Sporbarhed på et parti vin. Kontrolleret skiltning med information om allergener i bager og i frugt og grønt.
ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden er korrekt registreret som
importør til indførsel af fødevarer. Virksomheden meddeler den ikke har aktiviteten længerer. Fødevarestyrelsen
afmelder virsoomheden registrering til import fra 3 lande.
Varestandarder: Kontrolleret stikprøvevis af frugt og grønt er mærket/skiltet med oplysninger om
oprindelsesland – ingen anmærkninger
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