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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret procedurer for
1

adskillelse mellem råvarer og spiseklare fødevarer ved opstart
af produktion af sandwich og supper. Virksomheden redegjorde
herfor. Ingen anmærkninger.
Virksomheden ønsker salg fra bil. Vejledt om, at der skal være
faciliteter til hygiejnisk håndvask og til aftørring af overflader
m.m.
Kontrolleret om der i kælderlokale er spor efter skadedyr. I
kælderlokale som ikke anvendes til fødevarer og
fødevarekontaktmaterialer er der spor efter skadedyr. Der er
ikke adgang til virksomhedens øvrige lokaler. Virksomhedens
fulgte straks op herpå. Ok.
Hygiejne: Rengøring: Rengøring af hylder, vægge og gulv i
kølerum, bund og sider i salgsdisk, hylder og skabe til
opbevaring af redskaber og udstyr samt under og bag udstyr og
inventar i køkken er kontrolleret uden anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrollens
gennemførelse og resultater vedrørende modtagekontrol og
opbevaringstemperatur og årlig revision af egenkontrollen for
perioden fra den 1. januar 2019 til dags dato. Ingen

X

anmærkninger. Vejledt generelt om udfyldelse af overholdelse
af 3-timers rettesnor, hvis denne anvendes, da dette er
udpeget til et CCP.
1 time 20 min.
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Udpegning af CCP ér i risikoanalysen er kontrolleret uden anmærkninger.
Vejledt generelt om, at sikre at egenkontrolprogram og risikoanalysen er dækkende for evt. nye aktiviteter.
Set skriftlige procedurer i egenkontrollen for mærkning af oste i butikken. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Vejledt generelt om reglerne vedrørende visning af kontrolrapporter på egen
hjemmeside.
Vejledt om, at kopi af kontrolrapporten skal medbringes ved mobil salg.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning med varebetegnelse og totalfedt i procent ved oste som
indpakkes på kundens anmodning. Enkelte oste er ikke skiltet med varebetegnelse og totalfedt i procent. På
disse oste kan det i de fleste tilfælde ses på osten. Vejledt generelt om, at anføre varebetegnelse og totalfedt i
procent ved skiltning, således det sikres at oplysningerne altid er tilgængelig.
Kontrolleret om virksomheden i ikke færdigpakkede fødevarer kan oplyse om allergene ingredienser og at der
skiltes hermed. Ingen anmærkninger.
Vejledt generelt om løsning for udarbejdelse af materiale, som sikrer, at virksomheden i ikke færdigpakkede
fødevarer, altid kan oplyse om allergene ingredienser.
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