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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask.

Opbevaring of fødevarer uden for køl.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: Butikslokale samt lager og vindfang . Vejledt

om ændring af frekvens for rengøring af indsugning i køle og

frostmøbler.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Det indskærpes, at inventar hvor der

opbevares fødevarer på skal fremstå velvedligeholdt og

rengøringsvenligt.. Følgende er konstateret: Inventaret i

silde/magarine køler fremstår dårligt vedligeholdt med

rustangreb til følge. Virksomheden havde følgende

bemærkninger: Vi får lavet det. Indskærpelse medfører

gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se

klagevejledning på bagsiden.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: Varemodtagelse samt opbevaringstemperatur

stikprøvevis kontrolleret siden sidste tilsyn til dd.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens

risiko-analyse, herunder HACCP-plan.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af

kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger
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Mærkning og information: Det indskærpes, at færdigpakkede fødevarer skal være mærket med oplysning om

datoen for holdbarhed og at varene ikke udbydes til salg efter udløb af holbarhed. Følgende er konstateret:.Ved

tilsyn er der fundet 5 glas med babymos lasange semper med mindst holbar til hhv. 25/1/2013 samt

30/10/2012. 5 pakker castus frugt stænge blåbær med mindst holbar til 15/12 2012. 7 glas med pebermynte

aroma mindst holbar til 1/1 2013. 3 flasker classic dressing mindst holbar til 27/1 2013. 14 kartonger provamel

soyamælk mindst holbar til 23/1 2013. Vi strammer op. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.

Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

1 pakke becel gold medtaget til yderligerer undersøgelse for forkert datomærkning.


