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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Hygiejniske
1

håndvaskefaciliteter kontrolleret, ingen bemærkninger.
Temperaturer i kølerum, kølediske og frostrum kontrolleret,
ingen bemærkninger.
Procedure for fremstilling af glutenfrit brød, herunder
adskillelse af råvarer, tidsmæssig forskudt produktion, mellem
liggende rengøring, forskelligt udseende af brød samt særskilte
pladser i butik til færdigvarer, ingen bemærkninger
Kontrolleret overdækning af leverpostej i frostrummet, ingen
bemærkninger.
Kontrolleret mundtlige procedure for salg af lune retter
udenfor køl efter 3 timers retningslinjen, ingen bemærkninger.
Virksomheden oplyser at der anskaffes p skive til styring.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: butik
og produktionslokaler samt inventar i disse lokaler
Følgende er konstateret: lofter, udsugning og glidestænger er
belagt med lidt fedt og støv
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, idet det oplyses at de

X

overliggende områder rengøres periodisk og at det er planlagt i
nær fremtid.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
1 time 45 min.
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anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: produktion og lager lokaler samt forbyggende sikring med
kasser udenfor.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for udført kontrol ved varemodtagelse, kontrol af
opbevaringstemperaturer, kontrol af opvarmning, nedkøling, temperaturen på skyllevandet i opvaskemaskine
samt årlig revision i perioden fra 1. januar til d.d. ingen bemærkninger
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Ophængning og læsbarhed af kontrolrapporten
Følgende er konstateret: Kontrolrapporten er hængt i vindueskarmen i butikken, med et skilt foran, således at
den ikke umiddelbart er læsbar ude fra.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, i det der straks
blev fundet en løsning
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: mærkning af færdigpakkede varer i
butikken (fremstillet og udbudt til salg i samme butik) herunder varebetegnelse, nettovægt, holdbarhed og
producent.
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