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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret temperatur i
køleenheder med opbevaring af letfordærvelige fødevarer,
1

adgang til håndvask med sæbe, vand og engangspapir i

1

produktionsområde. Gennemgået adskillelse mellem dej og
spiseklare kager under opbevaring. Ingen anmærkninger.
Vejledt konkret om løsningsmuligheder for askillelse.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret indevendigt i
opvaskemaskine, beholdere og udstyr samt overflader på
vægge, gulv og hylder: Følgende er konstateret: overflader på
blandt andet vægge og gulv i kælder og opvaskeområde, ,
under køleskabe i produktionsområde fremstår snavsede.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse i sammenhæng med
vedligeholdelsesstand. Vejledt konkret om løsningsmulighed.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret udstyr, inventar, gulve
og vægge. Følgende er konstateret: overflader på gulve og
ydervægge er nedslidte, særligt i personalerum i kælder,
ydervæg i opvaskeområde, trapper, i område med
produtionsvask ved ovne mv. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig

X

overtrædelse. Virksomheden oplyse at det er planlagt at
renovere og udbedre mangler/fejl i uge 29 2018.
Virksomheden har fremlagt vedligeholdelsesplan. Vejledt
1 time 15 min.

Kontrolrapport
Meyers Bageri

Classensgade 33
2100 København Ø
21924679

side 2 af 2

generelt om regler for vedligeholdelse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens aktiviteter og cvr. Vejledt konkret om at sikre at transportører er
registreret hos fødevarestyrelsen. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
(modtagekontrol/transport, balance, krydskontrol, dokumentation, adskillelse/identifikation/rengøring,
slagtning/forarbejdning/pakning, sammensætning, mærkning, transport, opdateret økologirapport). . Ingen
anmærkninger. Virksomheden oplyser at beskrivelsen af økologiske aktiviteter er under revision og vil blive
fremsendt til fødevarestyrelsen.
Kontrolleret virksomhedens modtagekontrol af økologiske produkter. Kontrolleret gennemførelse og registrering
af modtagekontrol / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. Ingen anmærkninger.
medtaget oplysninger om økologiske kaffe til krydskontrol.
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