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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Adgangen til personale toiletter og deres
Egøjevej 162C

placering i forhold til produktionslokaler.

4600 Køge

Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk håndvask i

81267316

produktionsområde, sluseområde samt på personaletoiletter.
Herudover kontrolleret placering og tilgængelighed af
håndvaske samt om der er tilstrækkelige håndvaske i forhold til
1

virksomhedens aktiviteter. Ingen anmærkninger
Vejledt generelt om reglerne for håndvaske, at disse kun må

2

anvendes til håndvask.

2

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret Vedligehold af

1

produktionsudstyr (blandearm, gummislanger samt blandekar
og låg). Herudover kontrolleret vedligehold af vægge og loft i
produktionslokale, tappelokale og på lager. Ingen
anmærkninger.

1

Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes i god stand.
Følgende er konstateret: Gulv på lager fremstår med afskalling
af maling. Gulv og paneller i hjørne i produktionsområde
fremstår ligeledes med afskalling af maling. Herudover fremstår
hyldeknægte over produktionskar med rustdannelser og
vandrør ved håndvaske i produktionlokale fremstår med rust og
begyndende afskalling af maling. Gummiliste på dør mellem
produktion og lager fremstår slidt og med krakkeleret gummi.
Svingdør mellem lagre fremstår med løsrevet metalliste samt
flosset trælister. Kran til blandearm fremstår med små synlige
rustdannelser.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi tager hånd
om forholdet.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden eller

X

X

på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse.
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Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens
aktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomeheden har ikke risikovurderet for fysiske risici i forbindelse med dårligt
vedligehold udstyr og inventar.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Risikovurderingen vil blive opdateret.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Kontrolleret virksomhedens mundtlige procedurer for vedligeholdelse samt deres udarbejdet
vedligeholdelsesplan. Ingen anmærknigner
Vejledt konkret om opdatering af vedligeholdelsesplanen samt at opdatering af planen skal ske med en frekvens,
som svare til virksomhedens beskaffenhed.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kilde til jern i produktet Meda
jerndråber samt at næringsstof i produktet er mærket i forhold til den i mærkningen anbefalede daglige dosis og
med den rette enhed.
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