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Bircher Musli m. Strawberry
Vareliste

Vare nr. Produkt Kolli

Bestilles hos 
Cofoco Bircher Musli Grød 1kg 1

599418 Rabarber/Jordbær Kompot 1 kg 1

Bestilles hos 
Cofoco Müsli blanding 1 kg 1

Bægre mm. bestilles direkte via Multiline



1) 100 gram færdig grød 
puttes nederst i bægeret. 

B i rc h e r M u s l i m .  S t ra w b e r r y ko m p o t

3) Hæld 20 gr. Musli i 
topbægeret.

5) Husk at skrive ”Bedst før” dato + 
klokkeslæt.
Holdbarheden er 72 timer. Dvs. hvis en 

Bircher Musli er lavet den 18. juni kl. 10, er 
”Bedst før” den 21. juni kl. 10.

0) Emballage: lille bægre, 
indsats og toplåg.

2) Derefter tilføjes 35 gr. 
Strawberry kompot (2 fyldte 
spiseskeer) oven på Grøden.

4) Sæt topbægeret i bægeret 
samt sæt låget på koppen. Påsæt 
topetiket med produktnavn.



Egenkontrol, holdbarhed & hygiejne
Det er meget vigtigt, at man følger nedenstående regler ved fremstilling af Bircher Musli i butik:

1) Når man er påbegyndt fremstillingen, må man ikke lave andet i mellemtiden. Fx må man ikke stå ved kassen eller fylde op i 
butikken osv. Bircher Musli må kun laves ét sted i butikken

2) Man rydder hele bordet og gør det rent med en våd klud og sæbevand før man går i gang

3) Råvarerne stilles frem inden tilberedning. Råvarerne skal opbevares i tætlukkede beholdere og eventuelle rester lukkes i 
tætlukket emballage - enten på køl eller stuetemperatur (alt efter anvisning på emballagen eller datablad).

4) Hvis rester gemmes, skal caféen sikre, at der anvendes et system således råvarerne ikke bliver anvendt efter, at den 
anbefalede holdbarhedsperiode er overskredet. Det kan være notering af dato for åbning på selve emballagen. 

5) Følg holdbarheden, der er angivet på databladene. Databladene ligger på 7-Eleven Universe under Caffeine -
Produktdatablade. 

6) Bircher Musli m. kompot kan holde sig 72 timer i kølevæggen. Dvs. hvis en Bircher Musli er lavet den 18. juni kl. 10, er 
”Bedst før” den 21. juni kl. 10. Her skal I være obs på holdbarheden på selve ingredienserne til Bircher Musli m. Strawberry
F.eks. har selve Bircher Grøden en holdbarhed på totalt 7 dage og kan holde sig åbnet i 3 dage på køl, så en åbnet Bircher
Grød pose, skal produceres senest til salg i butik, når den har været åbnet i 1 dage.

7) Husk jævnligt at foretage visuel kontrol af bægrene med Bircher Musli i kølevæggen og afskriv produktet, hvis det ikke 
længere er indbydende.



Håndtering og hygiejne
• Ved alle former for berøring af vores mad produkter skal der bruges handsker 

eller tang.

• Direkte berøring med hænder må ikke forekomme.

• Ved tilberedning i forbindelse med tilberedte madprodukter, skal der i alle 
tilfælde bruges plast handsker hele tiden.

• Der må ikke ske afvigelser fra ovenstående.

• Ansatte som tilbereder mad skal instrueres eller uddannes i fødevarehygiejne 
så det står i rimelig forhold til det arbejde der udføres.


