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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:

1

Stikprøvevis kontrolleret opbevaring, adskillelse og tildækning

1

af fødevarer samt facilitet for hygiejnisk vask og tørring af
hænder. Ingen anmærkning. Virksomheden har bland selv slik,
de selv pakker med de bare hænder, på anmodning af
forbrugeren. Virksomheden oplyser at de afspritter hænderne
inden håndtering. Vejledt konkret i mulighed for brug af
engangshandsker eller skov til håndtering af slikket.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Stikprøvevis kontrolleret rengøring af udstyr og
inventar i produktionskøkken og lager.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler:
Produktionskøkken og lager.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret:
Stikprøvevis kontrolleret gennemført egenkontrol for
varemodtagelse, opbevaring, opvarmning og nedkøling for
indeværende måned. Ingen anmærkning.
Virksomheden langtidssteger stege og har gode mundtlige
procedure for dette, men har ikke taget stilling til dette i deres

X

X

skriftlige risikoanalyse. Vejledt generelt i regler for
risikovurdering af virksomhedens aktiviteter.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
1 time 15 min.
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uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
Uddannelse i hygiejne: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger. Ansatte der tilvirker fødevarer er behørigt
instrueret i håndtering af fødevare. Kontrolleret virksomhedens procedure for opvarmning og nedkøling af
fødevarer samt hvordan og med hvad der overvåges kritiske kontrolpunkter. Ydermere kontrolleret
virksomhedens procedure ved tilberedning af kød ved lave temperatur.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning/information om allergene ingredienser vedr. bland selv slik.
Virksomheden oplyser at de smider bøtterne ud, efter de er fyldt over i udsalgsreol og kan dermed ikke svare på
indhold af slikket. Virksomheden oplyser at de hurtigst muligt vil få etableret et system der sikre oplysninger om
allergener samt holdbarheden på slikket. Forholdet vurderes ud fra virksomhedens vilje til handling, som en
bagatelagtig overtrædelse.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Bland selv slik.
Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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