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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Hygiejne under produktion
eller oplagring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Høkerboderne 6

Håndtering og opbevaring af fødevarer i følgende lokaler:

1712 København V

Ekspedition, produktionslokale for salater og dressinger, kog

42108812

rum, opbevaring af fødevarer i råvarekølerummene,
færdigvarekølerummene, frost lager og tørrevarelager.
1

Opbevaring af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af krydderi

1

og tilsætningsstoffer i krydderirum, herunder adskillelse af

1

allergener: Ingen anmærkninger.

1
Personlig hygiejne: Kontrolleret at medarbejder i
produktionslokale var iført visuelt rent arbejdstøj, kontrolleret
at virksomhedens antal håndvask er tilfredsstillende og at der
1

var sæbe og papir ved samtlige håndvask, kontrolleret
opbevaring af rent arbejdstøj i omklædningsrum: Ingen
anmærkninger.
Indpakning og emballager: Kontrolleret opbevaring og flow af
emballager, herunder plastik bøtter, plastik flæsker, plastik
spand med låg i emballagelager og produktionslokale: Ingen
anmærkninger.
Temperatur, produkter: Kontrolleret rumtemperatur med luf
termometre i råvarekølerum stuen, råvarekølerum i kælder,
færdigvarekølerum og frostlager: Ingen anmærkninger.
Rengørings- og desinfektionsmidler:Kontrolleret opbevaring af
rengørings- og desinfektionsmidler i vaskerum samt
kontrolleret at desinfektionsmidler er godkendt med journal
nummer fra Fødevarestyrelsen.
Konkret vejledt om skifte mellem to forskelige

X

desinfektionsmidler til desinfektion af direkte kontaktflader
med hensyn til Listeria.

24-01-2020

3 timer

Kontrolrapport
Hartz Pickles & Salater ApS

Høkerboderne 6
1712 København V
42108812

side 2 af 2

Hygiejne: Rengøring: Rengøring af lokaler og udstyr: Kontrolleret rengøring i ekspedition, færdigvarekølerum,
produktionslokale for salater og dressing, krydderirum, kogerum og varemodtagelsen samt tørrevarelager og
kølerum i kælder: Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: Ledning til kogekar i kogerum, fremstod med meget kalk og gammel snavs samt et lille
område i loftet i opvask rum var der spindelvæv.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Ekspedition, varemodtagelsen,
produktionslokale og kølerummene i stuen. Ingen anmærkninger.
Konkret vejldt om udbedringer af små reparationer og rust.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for uge 1 til d.d.samt kontrolleret virksomhedens risikoanalyse i
forholdet til virksomhedens aktiviteter og udpegede OPRP.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer samt
kontrolleret sporbarhed for et parti ost importeret fra EU Lande, herunder faktura.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens aktiviteter stemmer overens med registrering samt kontrolleret
CVR nummer og P nummer: Ingen anmærkninger.
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