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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol.
1

Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for
kontrol.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af
fødevarer, herunder temperatur, tildækning og adskillelse
under opbevaring, samt faciliteter for hygiejnisk vask og tørring
af hænder. Endvidere kontrolleret hensigtsmæssig placering og
antal af vaske. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret adskillelse under produktion herunder anretning
af kaffe og kager. Ingen anmærkninger.
Gennemgået mundtlige procedurer for holdbarhedsmærkning,
rengøring og transport af rent og urent service.
Virksomheden har mundligt redegjort for tilbagetrækning
herunder kassation ved fejl.
Vejeldt om forrum til toilet i lager område.
Følgende er konstateret: Virksomheden opbevare i deres
kælder FKM (fødevarekontaktmateriale) som fremstår uden
ydreindpakning herunder benyttes samme lokale til
omklædning, indtagning af personale mad.
Forholdet er under de foreliggende omstændigheder vurderet

X

som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om regler
for udformning af lokaler, som sikrer god hygiejnemæssig
praksis, herunder beskyttelse mod kontaminering.
1 time 19 min.
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Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
Kundeområde, køkken med redskaber og udstyr samt køle og frost faciliteter.
Vejledt om rengørring af gulv langs kanter og under inventar.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler med udstyr og inventar, herunder:
produktionsområde, udsalgsområde, lagerfaciliteter, toiletfaciliteter. Ingen anmærkninger.
Vejledt om overflader af hylder på lager.
Følgende er konstateret: Ved kontrolstart ses åben dør til virksomhedens gård sådan at der kan fremstå adgang
for skadegører til virksomhedens lager.
Forholdet er under de foreliggende omstændigheder vurderet som en bagatelagtig overtrædelse. Generelt
vejledt om regler for skadedyrssikring.
Virksomhedens egenkontrol: Vejledt om at følge egne procedure herunder at påføre dato ved levering af
frostvare.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Pølsehorn, rugbrød og brød jf.
følgeseddel. Ingen anmærkninger.
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