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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: opbevaring af fødevarer inkl.

1

letfordærvelige fødevarer, heru der adskillelse og indpakning.

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: køkken
og baglokale med køle- og frysere.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: døre til
køkken og baglokalet, samt virksomhedens egen bekæmpelse
af flyvende insekter fx frugtfluer.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: dokumentation ved opbevaring og
varmebehandling af fødevarer stikprøveis for 2018, samt
procedurer for varemodtagelse. Vejledt konkret om mulig
løsning med ændring af proceduren dokumentationskrav.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: melon og appelsiner. Ingen anmærkninger. Vejledt
generelt om sporbarhedsreglerne i forhold til indkød hos
detailforhandlere.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden

X

anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter. Følgende
er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens
aktiviteter. Vejledt generelt om regler for registrering, herunder
1 time 50 min.
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at sikring af at leverandører er registreret/autoriseret til de pågældende aktiviteter.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret at kravene til brug af det økologiske spisemærke med økologiprocent:
90-100 % er overholdt: følgende er kontrolleret uden anmærkninger: regnskabskrav. Følgende er konstateret:
virksomhedens råvarepolitik var ikke tilgæengelig for kunderne. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om regler for økologisk spisemærke i guld.
Emballage m.v.: Kontrolleret anvendelse af fødevarekontaktmaterialer som tilsigtet af producenten. Følgende
fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret: 2 forskellige plastflasker anvendt til opbevaring af syrlig, frossen
druesaft fra egen avl. Følgende er konstateret: virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for at den ene
type plastflaske er egnet til kontakt med fødevarer og den anden var en engangsflaske beregnet til vand med
brug og citron. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse,
idet virksomheden i øvrigt opbevarede fødevarer i egnede materialer. Vejledt generelt om regler for
fødevarekontaktmaterialer (FKM).
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