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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Hygiejniske håndvaskeforhold med sæbe
og papir, produktionsvask samt opvaskemaskine. Kontrolleret
opbevaring, tildækning og adskillelse af fødevarer med
kølekrav samt frugt og grønt, herunder temperaturkontrol i
køleskab. Ingen anmærkninger. Opbevaring af tørvarer og
emballage på lager. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens procedurer for tilberedning af
bønner og kikærter, hrunder udblødning natten over og
kogning i 1 time. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: køkken, herunder vægge, gulve, skabe, køleskab,
lakerede træhylder, køkkenbord af oliebehandlet træ,
arbejdsredskaber samt bøtter og gryder. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens procedurer og skriftlig
dokumentation for vurdering/handling efter mindre
skadedyrsangreb: fund af mus i køkkenskab under vask (uden
opbevaring af fødevarer) i januar-februar 2018 samt myrer i
køkken-vindueskarm i april 2018. Virksomheden har haft
kontakt til eksternt skadedyrsfirma og efterfølgende udført

X

nulstilling af køkken. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse, herunder
1 time 40 min.
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HACCP-plan. Virksomheden har risikoanalyse for varemodtagelse af emballerede varer ved rumtemperatur og
køl/frost samt varemodtagelse af uemballerede varer ved rumtemperatur (blanket 1, 2 og 3), tilberedning med
varme uden opbevaring (blanket 6), tilberedning med varme og efterfølgende opbevaring ved rumtemperaur
(blanket 8), tilberedning med varme og efterfølgende nedkøling/frysning (blanket 9) samt tilberedning uden
varme uden opbevaring (blanket 10).
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: dokumentation for udført egenkontrol på området
varemodtagelse, opbevaring køl og frost, opvarmning samt nedkøling i perioden fra den 02.01.2018 til dags
dato, virksomheden dokumenterer egenkontrol for opbevaring køl/frost med frekvens 1 gang ugentligt,
egenkontrol for varemodtagelse og opvarmning med frekvens 1 gang månedtligt samt egenkontrol for nedkøling
hver gang aktiviteten udføres. Der har ikke været afvigerapporter i perioden.
Kontrolleret virksomhedens dokumentation for udført revision af egenkontrolprogrammet den 8.10.2018. Ingen
anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Kontrolleret: visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Følgende er konstateret: virksomhedens link til findsmiley.dk ligger ikke på forsiden af virksomhedens
hjemmeside, men findes via undersiden "Børnelivet i Lillely - hvordan er det?" og "Kostpolitik og måltidet".
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden
flytter linket til hjemmesidens forside straks.
Vejledt generelt om reglerne vedr. visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhedsdokumentation for fødevarer indkøbt ved lokal
detailvirksomhed den 5.11.2018 og 8.10.2018. Ingen anmærkninger.

21-11-2018

