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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
2

uden anmærkninger: Set håndtering af fødevarer ud fra
kundebestilling herunder personlig hygiejne. Set opbevaring af
fødevarer i kølerum.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
Produktionsområdet, salgsområdet og kundeområdet. Gitter
ved blæser i kølerummet er der konstateret begyndende skidt,
virksomheden oplyser den bliver gjort rent i dag.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
dokumentation af egenkontrol.
Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere
egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke udført nogen
dokumentation af egenkontrollen fra sidste tilsyn og til dags
dato, virksomheden skal udføre dokumentation 1 gang
ugentligt. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der er
nogle problemer med systemet og vil tage kontakt med
udbyderen straks.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.

X

Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport. Vejledt
1 time 30 min.
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om nedtagning af eliteklistermærke.
Mærkning og information: Det indskærpes, at færdig emballerede fødevarer som er klar til salg og opbevares i
salg området i mere end 1 salgs dag skal være mærket med obligatoriske mærkningsoplysninger. Følgende er
konstateret: Virksomheden har mange fødevarer i udsalgs disk uden mærkning såsom Tapaspølser, spegepølser,
kartoffelsalat, ost, forskellige grill pølser, marinerede koteletter, flæskesvær, rullepølse, fedt og div salater
(ilitiansk salat, pickles, hønsesalat m.v.) Endvidere har virksomheden div røgede produkter som kan opbevares
uden for køl med manglende mærkning Såsom salami, spegeskinke og snacks pølser uden vægt og holdbarheds
dato samt spegeskinke (uden kølekrav) hvor der er påsat sidste anvendelses dato i stedet for bedst før.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Har sat holdbarhedsdato ved skiltet som står ved varerne.
Gennemgår alle mine produkter og påføre/ændre mærkningen. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende
kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Virksomheden er vejledt i hvornår en fødevarer er færdig emballeret, samt såfremt virksomheden ønsker at
påsætte ingrediensliste så skal der også påsættes næringsberegning.
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