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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Virksomheden procedurer for opbevaring
Ingerslevsgade 60, kld.

og håndtering af emballerede fødevarer i

1705 København V

varemodtagelseslokale, samt for oplagring af fødevarer i

30717074

frostrum. Desuden kontrolleret opbevaringstemperaturer og at
fødevarer opbevares afdækket og adskilt i køle- og fryseskabe,
samt affaldshåndtering og ryddelighed udenfor virksomhedens
1

bygning omkring affaldsområde.

2

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

2

anmærkninger: Rengøring af produktionslokale på 1. sal,

1

herunder af vægge og overflader omkring arbejdsstationer og

1

udstyr, samt af køle- og fryseskabe og opvaskemaskine på 1.

1

sal. Desuden kontrolleret rengøring af gulve, vægge og lofter i
lagerrum til mel og i dragee-rum.

1

Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene og i god stand. Følgende er konstateret: Der er
vækst af skimmel og sorte belægninger ved vægkanter og
hjørne ved vindue i lille lager ved dragee-rum, samt på væggen
udenfor fryserum i varemodtagelseslokale. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: Det tager vi hånd om med det
samme. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende
kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Konkret vejledt om at sikre overvågning af rengøringsstandard
udført af eksternt rengøringsfirma, bl.a. ved svært tilgængelige
steder såsom vægkanter ved vinduer.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Det indskærpes, at der skal træffes
passende foranstaltninger til sikring af lokaler mod
skadegørere.
Følgende er konstateret: 3 vinduer i produktionslokale kan ikke
lukke helt til. Der er sat insektnet op omkring vinduerne, men
der er sprækker/åbninger på op til 2 cm mellem karm og

X

vindue/insektnet. Virksomheden har lagt viskestykker i kanten
for at undgå træk. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Vi tager fat i ejer af bygningen for at få dette
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1 time 30 min.
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udbedret. Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning
på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse, samt
dokumentation for udført kontrol af varemodtagelse, opbevaringstemperaturer, opvarmning og nedkøling for
januar 2018.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside. Vejledt generelt om offentliggørelse og regler i forhold til skiltning med
elitestatus.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at personer, der behandler fødevarer, er behørigt uddannet i
fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger.
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