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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af
fødevarer under produktion, herunder opbevaringstemperatur,
1

tildækning og adskillelse samt faciliteter til hygiejnisk vask og
tørring af hænder. Ingen anmærkninger.
Drøftet afskærmning af brød ved håndvask i butik.
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Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene.
Følgende er konstateret: Gulv i klder fremstår med mørke
plamager af snavs af ældre dato. Trappe samt hjørner og kanter
i virksomheden fremstår mangelfuldt rengjorte med mørkt
snavs. Stikkontakt og bagvæg ved produktionsbord fremstår
med beløgnonger af fedt, mel og snavs af ældre dato.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi gør det hele
rent straks.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Kontrolleret rengøring af redskaber og udstyr.
Det indskærpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som
kommer i berøring med fødevarer, skal holdes ordentligt rene/
rent og om nødvendigt desinficeres.
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Følgende er konstateret: Bøtter og beholdere til fødevarer
fremstår med mørke belægninger af rester af fødevarer og
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snavs af ældre dato. Billeddokumentation er medtaget.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi gør det hele rent straks.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på
minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Anmærkninger hos sådanne virksomheder med dårlig
regelefterlevelse medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vdligeholdelse af produktionsmaskiner. Ingen anmærkninger.
Virksomheden har redegjort for vedligeholdelse af af en væg med fliser. Konkret vejledt om at medtage de
øvrige fliser i bageriet der fremstår ødelagte.
Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevis kontrolleret dokumentation af temperaturer ved varemodtagelse,
opbevaring, varmebehandling og nedkøling fra sidste kontrolbesøg til d.d. Ingen anmærkninger
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: ophængning af kontrolrapport. Fulgt op på bødeforlæg fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden
har den seneste kontrolrapport hængende i indgangspartiet.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- nummer.
Tilsætningsstoffer m.v.: Fulgt op på indskærpels fra seneste kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden anvender ikke tilsætningsstoffer mere. Der
indkøbes indfarvet marcopan indtil de har modtaget datablade fra deres leveraandør. Mørke kys er farvet med
cacao.
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