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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret faciliteter til
1

hygiejnisk vask og tørring af hænder. Følgende er konstateret:

1

virksomheden har håndvask placeret i privaten, ingen
anmærkninger. Kontrolleret opbevaringstemperaturer på frost,
ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Stikprøvevis kontrolleret renholdelse af
tilvirknings- samt baglokaler, herunder gulve, vægge og hylder.
Følgende er konstateret: Virksomhedens vægge fremstår med
løst puds i "døråbninger", der er ikke-behandlede gulve,
herunder gulv med gulvtæppe, og to hylder ved fryseskabe i
midtergangen er fremstår i råt finer. Virksomheden
transporterer udelukkende emballerede fødevarer i lokalerne.
Vejledt generelt om regler for, at lokaler i
fødevarevirksomheder skal holdes rene, herunder vejledt om
glatte og vaskbare overflader. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Stikprøvevis kontrolleret vedligehold
af tilvirknings- samt baglokaler, herunder gulve, vægge og
hylder. Følgende er konstateret: Virksomhedens vægge

X

fremstår med løst puds i "døråbninger", der er ikke-behandlede
gulve, herunder gulv med gulvtæppe, og to hylder ved
fryseskabe i midtergangen er mindre vedligeholdt.
1 time 25 min.
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Virksomheden har en plan for vedlighold til vinter, når aktiviteterne ikke er på sit højeste. Der transporteres
udelukkende emballerede fødevarer i lokalerne. Vejledt generelt om regler for, at lokaler i
fødevarevirksomheder skal holdes i god stand. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som
en bagatelagtig overtrædelse.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse, ingen anmærkninger. Vejledt generelt
om udarbejdelse af egenkontrolprogram - forevist dette på www.FVST.dk.
Virksomheden har forevist funktionsdygtigt IR termometer, ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: 12 stk Sour Devils Sour Bomb - Apple,
4 stk LU Bastogne - Caramelized sugar and cinnamon, 4 stk KIMs nødder - Pistacie, 1 kasse Tea Jordbær samt
70x14stk X-treme Watch, ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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