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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret vaske faciliteter
til hænder med særskilt vask med adgang til sæbe og
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engangspapir, produktionsvask, opvask, opvaskemaskine samt
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tilstrækkeligt bordplads til adskillelse af jordforurenet planter
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og spiseklare planter, køling og opbevaring på frost, faciliteter
til håndtering af affald. Vejledt konkret om faciliteter
opbevaring ved adskillelse fra boligselskabets, fx. ved lås på
1

fryser samt konkret vejledt om desinfektion af lokaler og udstyr

1

før og efter produktion, herunder brug af egnet kemiske
desinfektionsmidler.
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Hygiejne: Rengøring: Vejleddt generelt om regler for rengøring
og desinfektion samt vejledt konkret om rengøring og
desinfektion overflader i produktionsområde før opstart.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
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anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse, virksomheden
har fremvist blanket 1 og 3 fra Fødevarestyrelsen. Følgende er
konstateret: Virksomhedens risikoanalyse er ikke dækkende for
alle virksomhedens aktiviteter og risici. Forholdet vurderes som
en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden endnu ikke har
fremstillet en færdig fødevarer og leveret til kunder. Vejledt
konkret om at risikoanalysen skal være dækkende for
virksomhedens aktiviteter, herunder indsamling af planter,
opbevaring på køl, transport og lønproduktion mv.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Vejledt konkret om
løsningsmuligheder for offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Vejledt konkret om obligatoriske
mærkningsoplysninger på færdigvarer, henvist til vejledning på
fvst.dk
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Cvr.nr. og virksomhedens fødevareaktiviteter.
Virksomheden frermstiller læskedrikke: indsamler planter,

X

indkøber øvrige råvarer, behander råvarer, opbevarer
halvfabrikata, pasteuriserer og leverer. Ingen anmærkninger.
Vejledt om at meddele til Fødevarestyrelsen ved væsentlige
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ændringer af aktiviteter, herunder lønproduktion. Virksomheden har en aftale om brug af køkkenfaciliteter i et
almennyttigt boligselskab. Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Vejledt generelt om regler for sporbarhed, overensstemmelseserklæringer fra leverandører af
flasker og kapsler.
I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
krydsforurening, skadelige stoffer, skadedyrssikring, sporbarhed, registrering fx vsamhandel, økologi samt
væsentligt ændrede aktiviteter.

23-05-2019

