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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af
1

isterninger til drikkevarer med tag skeer og engangs-handsker

1

samt adgang til hygiejnisk håndvask. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: Der mangler let adgang til sæbe ved
håndvask i produktionsområde og der mangler dør mellem rum
med opbevaring af fødevarer og forrum til toilet. Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse. Virksomheden oplyser at døren er
afmonteret pga. varmen pt. Vejledt generelt om regler for
faciliteter til håndvask.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler/udstyr.
Det indskærpes, at lokaler/udstyr, hvor der findes fødevarer,
skal holdes rene og i god stand. Følgende er konstateret: der er
aflejringer af sorte belægninger indvendigt i begge sider i
ismaskine nr. 2 med direkte kontakt til isterninger, mindre
aflejringer den ene side i ismaskine 1 samt sorte aflejringer af
snavs på metal skinne indvendigt i ismaskine 5. På væggen op
bag isterningemaskiner er der udtalte belægninger af sort
aflejninger omkring 20-40 cm oppe fra gulvet. Billede
dokumentation foretaget. Virksomheden havde følgende

X

bemærkninger: Vi tømmer maskine 2 og rengører.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
1 time

Kontrolrapport
IS TIL FEST ApS

Dortheavej 65
2400 København NV
36080795

side 2 af 2

Vejledt generelt om regler for rengøring og vejledt konkret om regøring og løsningsmuligheder.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: gulve og vægge i produktionsområde. Det indskærpes, at lokaler hvor
der findes fødevarer, skal holdes i god stand. Følgende er konstateret: gulvet af rå beton fremstår snavset,
ujævnt ikke korrektionsbestandigt i dele af området og andre dele nedslidt overfladebehandlet. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: Vi vil udarbejde en vedligeholdelsesplan. Indskærpelse medfører gebyrbelagt
opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden. Vejledt generelt om regler og
vejledt konkret om løsningsmuligheder.
Virksomhedens egenkontrol: Gennemgået virksomhedens risikovurdering i forhold til smitte/forurening fra
medarbejdere. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret system til sporbarhed et led frem til detail kunder. Ingen anmærkninger.
Vejledt konkret om mærkning med "fødevaregodkendte-isterninger".
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens aktiviteter og registrering. Ingen amærkninger.
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