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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Kontrolleret hygiejnisk opbevaring og
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adskillelse i kølerum, frostrum og kælderlager.

2770 Kastrup

Følgende er konstateret: Der er, ved kontrollens start, kun koldt

28657722

vand i håndvasken ved indgang til produktionslokalerne,
Vandet i Håndvasken til venstre i produktionslokalet løber
meget langsomt.
1

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

1

som en bagatelagtig overtrædelse, da håndvasken til højre

1

fungerer OK. Virksomheden oplyser, at det varme vand

1

kommer efter et lille stykke tid.

1

Vejledt generelt om at håndvaske skal være forsynet med
rindende varmt og koldt vand.

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er konstateret: Loftet over ovne
et ikke tilfredsstillende rengjorte, der er tegn på støv i

1

ventilatorrist og begyndende aflejringer i og omkring lysskakt.
Virksomheden oplyser at der er gjort rent i højderne i starten
af april og at man rengør lofterne 2 gange årligt.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om at frekvensen for rengøring af lofter m.v.
skal tilpasses de faktiske forhold.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af
følgende lokaler/udstyr: Bageri og inventar i bageriet.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: Bageri og lagerrum i kælderen. Ingen anmærkninger.
Kølerum K 38 er defekt og benyttes ikke til køleopbevaring. Der
er p.t. tilstrækkelig kølekapacitet i det store kølerum
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret:
Virksomhedens risikoanalyse, herunder HACCP-plan.
Virksomheden kører stadig med egenkontrolprogram fra før
flytingen- Der er konkret vejledt om, at

X

egenkontrolprogrammet skal revideres og tilpasses de faktiske
forhold.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Stikprøvevist set
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dokumentation for modtagerkontrol (på fakturaer), på sporbarhed på produkter der leveres uemballeret, samt
køle- og frost opbevaring.
Set sidste rapport fra ekstern konsulent fra 6. juni 2018.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Set udgående fakturaer på Cookies
og Rawballs. samt palæobrød der leveres uemballeret. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret stikprøvevis holdbarhedsmærkning af rawballs og div kager. Rawballs der leveres som frost er
forsynet med koder for opbevaring efter optøning. Ingen anmærkninger.
Set mærkning af allergener på Rawballs og div cookies. Ingen anmærkninger. Virksomheden oplyser, at man
producerer kager m.v. der indeholder allergener sidst på dagen.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er konstateret: Virksomheden oplyser, at man er ophørt med produktion
af Økologiske fødevarer. Der er konkret vejledt om, at økologigodkendelsen skal afmeldes hos Fødevarestyrelsen
når den ikke ønskes benyttet.
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