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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Personalefaciliteter. Faciliteter til
Farverland 6

håndvask på fødevarelager. Lagerstyring af varer der opbevares

2600 Glostrup

for oplægger, stikprøvekontrol på et produkt. Procedurer

30803450

omkring tilbagekaldelse gennemgået. Opbevaring af
færdigpakkede holdbare fødevarer.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
1

anmærkninger: Renholdelse af fødevarelager.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring og

1

vedligeholdelse af følgende lokaler: Fødevarelager samt

1

områder hvor varer modtages og afsendes fra. Set sidste

1

skadedyrsrapport fra ekstern firma. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: Der er huller på de to karme omkring

1

dør ved afsendelsesområde.

1

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

1

som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for forebyggelse mod skadedyr.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er konstateret:
Virksomheden har ikke en struktureret risikoanalyse.
Virksomheden har fremvist et skriftlig egenkontrolprogram der
dækker deres procestrin og har lavet skriftlige procedurer på
GAG-er. Ingen anmærkninger til egenkontrolprogrammet.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for risikoanalyse. Vejledt konkret om
metoder til at få en risikoanalyse på www.fvst.dk enten blanket
1 som tilpasses eller matrixdiagram der udfyldes med de tre
procestrin varemodtagelse, opbevaring og salg.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.

X
Mærkning og information: Kontrolleret virksomhedens
sporbarhedssystem et led tilbage og et led frem. Set dokument
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ion på 1 varer et led tilbage og set hvordan lagerstyringen foregår. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger. Virksomheden oplægger varer fra danske fødevarevirksomheder og distribuere vare for
oplægger.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår.
Ingen anmærkninger.
Virksomheden har ingen økologiaktiviteter haft inden for det sidste år. Virksomhedens økologirapport bortfalder
derfor.
Vejledt virksomheden om at ansøge på ny, hvis de ønsker igen at opbevarer økologiske fødevarer.
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