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Der er foretaget kontrol af bil med reg.nr. CK51613 ved
Guldbergsgade, 2200 København
Generatorvej 8B

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Temperaturer

2860 Søborg

ved opbevaring og transport af fødevarer. kontrolleret varevogn

35659552

i forbindelse med standsning og aflevering af rå mælk i hvide
20 liter spande: Det indskærpes, at fødevarer skal opbevares og
transporteres ved temperaturer, som sikrer at fødevarerne ved
2

anvendelse på sædvanlig måde ikke er sundhedsskadelige eller

1

af anden grund uegnede til menneskeføde. Følgende er
konstateret: opbevaring af kølekrævende fødevarer under
transport, herunder temperaturmåling, som er målt til +24
grader c. ved infrarød overflade måling på hvide plastspande af
20 liter med ikke varmebehandlet rå mælk samt målt

1

temperatur i lastrum på omkring +22 grader C ved

2

overflademåling. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: der har været problermer med kølingen på
gården ved malkning.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Vejledt konkert om regler for opbevaring og transport af
kølepligtige fødevarer.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret: lastrum i vare
vogn med regisitering nr. CK51613: Følgende er konstateret:
Der er enkelt rester af jord og grønt på gulvet i lastrummet.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om
reglerne for rengøring.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkning: sporbarheden er sikret i alle led for følgende
fødevarer: rå mælk, vin og grønt under transport. Der er
fremvist tilstrækkelig sporbarhedsdokumentation.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens

X

fødevareaktiviteter. Cvr.nr. og aktiviteter samt registrering hos
fødevarestyrelsen. Det indskærpes, at en registreret
virksomhed skal anmelde væsentlige ændringer i sine
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aktiviteter til Fødevarestyrelsen. Følgende er konstateret: virksomheden transporterer kølepligtige fødevarer
uden at have meddelt denne væsentlige ændring til fødevarestyrelsen. Virksomheden er pt. alene registeret til
opbevaring - lager og transport med ikke kølepligtige fødevarer. Virksomhede havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, Se klagevejledning på
bagsiden. Vejledt generelt og regler for anmeldelse af ændringer og konkret om brug af den digitale blanket på
fvst.dk
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