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Kontrolrapport ændret den 23-06-2020.

1

Fødevarerejseholdet og Fødevare SydVest har kontrolleret
virksomheden på baggrund af medieomtale. Udleveret
retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for kontrol. Der
er optaget fotodokumentation under kontrollen.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret
opbevaringstemperatur i frysere og køleskabe i
produktionsområde og i baglokale, samt at personale har
fremvist hvorledes at de måler opbevaringstemperaturere i køl
og frys, ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens praktiske håndtering og
producering af sandwich, ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
kølemontre, køleskabe, lager, service samt beholdere til
opbevaring af fødevarer.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrsikring af
lokaler, ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
mundtlige procedure for holdbarhedsvurdering af
færdigproducerede fødevare udbudt til salg i salgsmontre:

X

Følgende er konstateret: Ansat oplyser at de har et internt
system (fremvist) hvor personale noterer antal
2 timer 55 min.
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færdigproducerede fødevarer der opbevares i salgsmontre, herunder hvilke der først skal sælges og hvornår
fødevaren skal destrueres, ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens overvågning af kritiske kontrolpunkter.
Følgende er konstateret: Virksomheden kunne fremvise skriftelige procedure for modtagelse og afvigelser på
fødevarer modtaget i virksomheden, ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Uddannelse i hygiejne: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ansatte, der tilvirker fødevarer, er behørigt
instrueret i håndtering af fødevare. Ansvarlig oplyser at personale over 18 år ud over grundig intruduktion til
håndtering af fødevare samt rengøring af virksomheden tillige bliver sendt på kursus i samme. Personale under
18 år bliver af erfaren personale grundig intruduceret til håndtering af fødevarer samt rengøring i virksomheden.
Mærkning og information: Kontrolleret virksomhedens sporbarhed for modtagelse af muffins og kylling den
27-11-2019 , Ingen anmærkninger.
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