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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret følgende:
opbevaring af frugt, grøntsager, kølevarer, frostvarer og
Hørskætten 30-32

tørvarer på lager og i køle- frostrum; opbevaringstemperaturer

2630 Taastrup

for køle- og frostvarer; virksomhedens gode arbejdsgange for

14145389

varemodtagelse og håndtering af fødevarer på lager;

5970

produktion af snitvarer og varmebehandling af kartofler;
procedurer for tilbagekaldelse; Ingen anmærkninger.
1
2

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler/udstyr.

1

Det indskærpes, at lokaler/udstyr, hvor der findes fødevarer,

1

skal holdes rene og i god stand.
Følgende er konstateret: at rengøring af lager og

1

produktionsrum ikke er tilfredsstillende. På lageret for frugt og

1

grøntsager er gulve og paneler ikke rene især ude i siderne og

1

på pallepladser. I produktionen er der nogle stedergamle
belægninger på udstyr, paneler og vægge. Håndvaske er ikke
rene, og der mangler papir og sæbe, og der oplagres
uvedkommende genstande på/i håndvaskene.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi er klar over
problemet, og vil udbedre manglerne straks.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret følgende:
vedligeholdelse af lokaler, inventar, udstyr og redskaber;
skadedyrssikring af lokalerne herunder porte og døre;
procedurer for håndtering af skadedyr. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: kontrolleret følgende:
dokumentation for egenkontrol med CCP varmeehandling af
kartofler og køle- og frost temperaturer i perioden fra sidste
eftersyn; risikovurderingen og egenkontrolprocedurerne for

X

snitproduktionen og varmebehandle kartofler. Ingen
anmærkninger.
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Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret følgende: uddannelse af personale beskæftiget ved produktion af snitvarer
og kogte kartofler. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning af snitvarer - dansk mærkning og obligatoriske
mærkningselementer. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret følgende: virksomhedens aktiviteter i forhold til registreringerne. Virksomheden
er korrekt registreret til samhandel og salg og produktion af økologiske fødevarer, samt autoriseret til
forhandling af mejerivarer. Ingen anmærkninger.
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