IS TIL FEST ApS

1

13-10-2017
Dortheavej 65
2400 København NV

08-12-2016

36080795

1
1
2

11-01-2016
1
1

02-11-2015

Godkendelser m.v.
1
1

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af
isterninger til drikkevarer samt adgang til hygiejnisk håndvask.
1

Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret indvendig rengøring af
ismaskiner: Følgende er konstateret: isterningmaskine nr. 2
fremstår indvendig med mindre afgrænset område i toppen
med sorte pletvise belægninger af snavs og indvendig side af
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låge i ismaskine nr. 3 fremstår med sorte pletvise belægninger,
Øvrige ismaskiner er rene uden belægninger indvendigt.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret gulv i rum med isterningmaskiner: Følgende er
konstateret: langs kant mod væg bag ismaskiner er ansamlinger
af snavs. Desuden et mindre afgrænset område af
skimmelvækst på væg.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Ingen anmærkninger.
Vejledt generelt om regler for rengøring samt vejledt konkret
om kalkaflejringer.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Vejledt generelt om

X

skadedyrssikring af indgange til fødevarelokaler samt vejledt
generelt om regler for overflader på gulv i
fødevarevirksomheder. Vejledt konkret om ikke1 time
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korrektionsbestandigt - ikke rengøringsvenligt rå beton på gulv.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse/egenkontrol for. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens aktiviteter og registering. Virksomheden fremstiller, opbevarer
og leverer isterninger til den endelige forbruger. Virksomheden leverer ikke pt. is til andre detailvirksomheder
eller engrosvirksomheder. Ingen anmærkninger. Vejledt om regler for ændring af registering ved evt. fremtidig
levering enrgosvirksomheder samt vejledt generelt om brug af den digitale blanket på www.fvst.dk til
medddelelse om ændring af aktiviteter eller nyetabling af andre afdelinger.
vejledt generelt om regler for registering hos fødevarestyrelsen af leverandører, herunder transportører.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: sporbarhed på plastposer og termobeholdere samt
mærkningsoplysninger på plastposer af LDPE i forhold til anvendelse. Ingen anmærkninger.
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