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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret procedurer for
hygiejniske håndvaskeprocedurer og håndvaskeforhold. Det
Vejlesvinget 5A

indskærpes, at virksomheden skal have håndvaskefaciliteter i

2665 Vallensbæk Strand

pakkerummet.

35246274

Følgende er konstateret: Der håndteres uemballeret frugt og
grønt samt ompakning af bl.a. forskellige typer nødder og der
er ikke mulighed for at vaske hænder, da der ingen håndvask
2

med rindende koldt og varmt vand samt sæbe og

1

engangshåndklæder i pakkerummet.

1

Virksomheden havde følgende bemærkninger: De har en

1

håndvask på personaletoilettet.

1

Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

2
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
Pakkelokale samt borde i pakkelokale.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er konstateret:
Virksomheden har opsamling af papkasser hvor der har været
frugt og grønt for en længere periode, ansat oplyser ca. 3 uger.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om at virksomheden skal have en ordentlig
affaldshåndtering, så dagens affald bortskaffes fra pakkelokale.
Kontrolleret uden anmærkninger: Vedligeholdelse af port samt
lastrum i en varebil. Skadedyrssikring af pakkelokale, herunder
port slutter tæt.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for pakning og
X

opbevaring af frugt og grønt. Virksomheden har kun udpeget
gode arbejdsgange, som kan være mundtlige. Virksomheden
har anvendt blanket 3 fra www.fvst.dk.
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Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Mærkning og information: Det indskærpes, at færdigpakkede fødevarer beregnet til forbrugeren skal mærkes
med alle oplysninger fx. varebetegnelse, ingrediensliste, bedst før dato. Følgende er konstateret: Virksomheden
ompakker forskellige slags nødder ned i små plastbøtter og mærker kun med virksomhedens navn "Frugt Huset".
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen bemærkninger. Indskærpelse
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Inehaver ikke tilstede derfor kunne økologikontrollen ikke gennemføres.
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