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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret faciliteter til
hygiejnisk håndvask. Følgende er kontrolleret: Faciliteter til
Hørskætten 30-32

hygiejnisk håndvask i lager med plukning, produktionsrum og

2630 Taastrup

løgskrællerum. Følgende er konstateret: håndvask i

14145389

produktionsrum og lager med plukning virker ikke (ingen vand),

5970

håndvask i løgskrællerum har først varmt vand efter ca. 3 min
med vandflow.
2

Det indskærpes, at der skal være er passende antal håndvaske

2

og at disse skal være forsynet med faciliteter til hygiejnisk
håndvask herunder rindende varmt og koldt vand, sæbe og
engangs håndaftørringsmaterial.

1

Virksomheden havde følgende bemærkninger: det rettes.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.

1

Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

1

Det indskærpes, at fødevarer skal beskyttes mod
kontaminering i alle procesled.
Følgende er konstateret: der køres delvist indpakkede
grønsager/frugt og grønsager/frugt igenem port hvor
kondensator/køle anlæg hvorved der kan ske neddryp af vand
fra køleanlægget på de ikke fuldt indpakkede frugt/grønsager
(tomater mm.), der er kraftigt dryk fra køleanlægget som er
placeret direkto over porten.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: der tilkaldes
montør så det rettes. Indskærpelse medfører gebrybelagt
opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se
klagevejledning på bagsiden. Vejledt konkret om muligheder
for beskyttelse af varerne til køleenheden er bragt i orden
Hygiejne: Rengøring: Fulgt på indskærpelse fra sidste tilsyn.
Forholdet er forbedret men ikke bragt fuldt i orden.
Kontrolleret rengøring af lokaler/udstyr.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene og i god stand.
Følgende er konstateret: der er belægninger på gulv under

X

løg/kartoffel kassevender, flere steder langs lister ved gulv-væg
samling i produktiondrum/snitterum og rum med kassevender.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: det rettes. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende
kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Mærkning og information: Der er kontrolleret for sporbarhed på tomater og porre et led tilbage, ingen
anmærkninger
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer fra EU.
Gennemgået procedure for sikring af at nye og gamle leverandører er registrede fødevarevirksomheder eller
primær producenter, samt kontrolleret at 2 leverandører af tomater og porre er registrede
fødevarevirksomheder. ingen anmærkninger.
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