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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk vask af hænder i

1

betjeningsområde, temperaturer og adskillelse i køleskabe
samt opbevaring af fødevarer på lager.
Følgende er konstateret: Der er ingen sæbe ved håndvask i
opvaskelokale. På kontroltidspunktet fortages ingen opvask,
der er en medarbejder på arbejde og dør står åben ud til
betjeningsområde, hvor der findes håndvask med sæbe og
papir. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt
generelt om regler for hygiejnisk håndvask.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af
produktbærende overflader i betjeningsområde og lager, gulv
generelt i betjeningsområde og på lager, isterningmaskine samt
gulv, vægge og borde i opvaskerum uden anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
gummilister på køleskuffer uden anmærkninger.
Følgende er konstateret: Mange fliser langs gulv i
opvaskelokale fremstår med brud og knækkede. Fliserne er
rene. Virksomheden oplyser, at de vil få dem udskiftet.

X

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om
løsningsforslag.
1 time 20 min.
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Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse og opbevaring fra 25. maj 2020. Kontrolleret
virksomhedens skriftlige procedurer for varemodtagelse og tilbagetrækning uden anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på croissant med chokolade, hvedestykker, gingerbread
muffins, foccacia, Oatly mælk, blåbær, ost i skiver og cheesecake karamel uden anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomheden skilter med at oplysninger om allergener kan fås på
forespørgsel.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret ejerforhold og virksomhedens fødevareaktiviteter. Følgende er konrolleret:
Virksomhedens cvn.nr via bon samt at registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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