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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Kontrolleret opbevaringstemperatur i
køleinventar, heruner køleskuffer og køledisk, adskillelse af

1

fødevarer i kølerum, samt faciliteter til hygiejnisk håndvask, og
afvask/klargøring af diverse fødevarer. Ligeledes er der
gennemgået produktionsflow i virksomhedens forskellige
afdelinger.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende
lokaler/udstyr:Forskellige afdelinger i virksomhedens køkken,
samt procedurer for dette.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
køkken med inventar, samt procedurer for dette. Ingen
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation af
virksomhedens egenkontrol, herunder stikprøvevis
dokumentation for indeværende år og skriftlig risikoanalyse for
virksomhedens aktiviteter. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

X

X

Generelt vejledt om er regler på området herunder at
virksomheder, som på egen hjemmeside markedsfører
produkter eller har aktiviteter omfattet af
1 time 30 min.
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fødevarelovgivningen, har et let synligt sted på hjemmesiden hvorfra der vise virksomhedens kontrolresume.
samt konkret om at som genvej til disse, kan virksomheden på hjemmesiden, f.eks. bruge ”lup-ikonet” eller et
hyperlink med teksten: ”Se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter” og et link i denne forbindelse.
Ligeledes er der konkret vejledt om hvordan virksomheden i praksis opretter genveje som er beskrevet på: Find
smiley ´s hjemmeside: www.findsmiley.dk Virksomhedens ejer oplyser at dette gøres med det samme.
Mærkning og information: Kontrolleret kvalitets anprisning på hjemmeside og menukort i butik, herunder at
Bacon er fremstillet af svinekød eller oplysning om anden dyreart fremgår på menukort eller andre steder, så
forbrugere har mulighed for at orientere sig om, at der ikke serveres bacon af svinekød. samt hjemmelavet
hønsesalat, overholder kravet til kvalitets anprisningen ”hjemmelavet”.
Dette er kontrolleret ved gennemgang af produkter der fremstilles fra bunden i virksomheden, ved denne
vurdering af hjemmelavet hønsesalat er der bl.a. set på, hvilken fremstillingsmetode der er anvendt, om der er
anvendt egne opskrifter, og/eller om fødevarer i menuen er fremstillet fra bunden af.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens brug af beskyttede fødevarebetegnelser anvendes
således at EU-kvalitetsordningerne for BOB/BGB/GTS beskytter og fremmer landbrugsprodukter og fødevarer af
høj
kvalitet og sikre beskyttelsen af deres navne mod bl.a. misbrug, antydning og efterligning således at forbrugerne
ved at oplysninger om produkternes specifikke karakter er overholdt. Dette er kontrolleret ved kontrol af
virksomhedens hjemmeside, med produkterne:Parmasan og mozerellaost og på menukort i virksomheden, samt
ved visuel kontrol af produkter i virksomheden og faktura, følgeseddel eller lignende.
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