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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret
1

opbevaringstemperaturer på fødevarer i køleskabe og frysere.
Gennemgået procedurer for afhentning af brød, opbevaring af
brød og salg af frisk brød. Kontrolleret adskillelse af fødevarer i
køleskabe og frysere. Gennemgået procedurer for
varmebehandling af pølser, samt gennemgået procedurer for
anvendelse af overskydende pølser efter lukketid samt efter
varmeholdelse i 3 timer og der over. Kontrolleret faciliteter til
hygiejnisk vask og tørring af hænder. Kontrolleret at der er
tilstrækkelig med redskabe/handsker til selvbetjening af vej
selv slik. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
køleskabe og frysere, samt kontrolleret vedligeholdelse af
tilvirkningsområde i butikken. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrollens
gennemførelse og resultater vedrørende
opbevaringstemperaturer for perioden fra 23. april 2018. til
dags dato. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.
Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere

X

egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: det er på tilsynet konstateret at der
ikke er udført dokumenteret egenkontrol vedrørende
1 time 15 min.
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varemodtagelse og varmeholdelse fra 29. april 2018. til dags dato. Der er ikke dokumenteret egenkontrol for
tilstrækkelig varmebehandling af fødevarer for perioden fra 13. juni 2017. til dags dato, virksomheden er vejledt
om, at udfører dokumenteret egenkontrol vedrørende tilstrækkelig varmebehandling af fødevare. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: Virksomheden oplyser at der på grund af travlhed ikke er udført den i
egenkontrollen beskrevne dokumentation, men at der dokumenteres i følge beskrivelserne fremadrettet.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret stikprøvevis holdbarhedsmærkning af fødevarer på køl. Ingen
anmærkninger.
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