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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret faciliteter for
hygiejnisk vask og tørring af hænder. Endvidere kontrolleret
1

hensigtsmæssig placering og antal af vaske samt forrum til

1

toilet. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Produktionsområde herunder overflader som
kommer i kontakt med fødevarer fremstår hele, tætte og
vaskbare. Vægge, gulve og inventar samt kølefaciliteter
fremstår rene.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Vedligeholdelse af overflader i lokaler, med loft
og vægge. Vedligeholdelse af overflader i områder, hvor der
håndteres fødevarer med arbejdsborde og køleskabe.
Vedligeholdelse af redskaber, udstyr og tilbehør, der kommer i
berøring med fødevarer skeer, skåle.
Kontrolleret: Vedligeholdelse af overflader i
produktionsområde herunder inventar og udstyr.
Følgende er konstateret: Der er hul omkring rørføring under
vask der går direkte ind til isolering.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

X

X

som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om regler
for vedligeholdelse.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
1 time
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anmærkninger: Stikprøvevis kontrolleret dokumentation for modtagerkontrol af kølevarer og temperaturkontrol
af køleindretningerfor perioden marts 2019 og frem til dags dato. Virksomheden har pt. ikke varmholdelse men
får det igen til vinter. Følgende er konstateret: Virksomheden overholder ikke egne fastsatte frekvenser som er
1x pr. uge.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om at, virksomheden skal overholde egne fastfatte frekvenser.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden mundtligt kan redegøre for sine procedurer for
vedligeholdelse og udarbejdet en vedligeholdelsesplan.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret korrekt CVR og P-nummer via. <http://www.cvr.dk>: Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er konstateret: Virksomheden anvender ikke fetaost som anprist i
menutavle. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt om EU-kvalitetsordningerne for beskyttede betegnelser (BOB/BGB/GTS) som har til formål at sikre
beskyttelsen af deres navne mod bl.a. misbrug, antydning og efterligning og hjælpe forbrugerne ved at give dem
oplysninger om produkternes specifikke karakter:
BOB omfatter landbrugsprodukter og fødevarer, der er fremstillet, forarbejdet og tilberedt i et bestemt
geografisk område ved hjælp af anerkendt knowhow.
BGB omfatter landbrugsprodukter og fødevarer, der er tæt knyttet til det geografiske område. Mindst én af
faserne i produktionen, forarbejdningen eller tilberedningen skal finde sted inden for det geografiske område.
GTS fremhæver den traditionelle karakter, enten med hensyn til råvarer, sammensætning eller
produktionsmetode.
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