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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Adgang til hygiejnisk vask af hænder i
Håndværkervej 32

tilstødende lokale.

4000 Roskilde

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

38063235

anmærkninger: Renholdelse af lagerlokale ved kontor.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til
1

bekæmpelse af skadegørere.
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Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger
til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret: I yderste lagerlokale med port, er der
konstateret ekskremeter efter rotter to steder langs væg. Det
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vurderes at ekskrementer ikke er friske. Der er ikke tegn på
redebyggeri. Der opbevares kun drikkevarer i glas og metal i
dette område.
Port ud til det fri stod åben ved kontrolbesøget og der var ikke
aktivitet i portåbning. Virksomheden skal sikre at port holdes
lukket, når der ikke er ind-og ud kørsel af port eller anden
aktivitet, da der vil være risiko for, at skadedyr kan komme ind.
Virksomheden havde følgende bemærkninger. Varer i dette
lokale er udløbet. De kasseres. Vi reparerer ydervæg, da det
formodes skadedyr har adgang den vej.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Godkendelser m.v.:
Kontrolleret registrering af aktiviteter hos Fødevarestyrelsen.
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Det indskærpes, at engros virksomheder der modtager,
opbevarer og videreformidler økologiske fødevarer skal have
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1 time 20 min.
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godkendelse til dette.
Følgende er konstateret: I virksomhedens lokaler opbevares økologisk vin. Virkosmheden har ikke en
økologirapport/godkendelse. Varen er ankommet for ca. en måned siden.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: V kender ikke reglerne om økologiske fødevarer.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Vejledt generelt om regler for opbevaring af økologiske fødevarer og vejledt om at hvis de opbevarer varer for
andre virksomheder skal dette registreres hos Fødevarekontrollen og der skal ingåes skriftlig aflate mellem
denne virksomhed og oplægger om ansvarsfordeling.
Vejledt om regler for import af varer med økologiske ingredienser. (drikke vare med Organic Aloe Vera).
Vejledt om regler for følgesedler for de varer der modtagets på lager - både egne og andres varer.
Foto udtaget på kontrollen.
Kontrolleret virksomhedens cvr-nummer.
Vejledt om af UK er udgået ef EU og importer derfra, skal derfor betragtes som inmpor fra 3. land jf.
risikoanalysen.
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