Il Buco ApS

2

11-06-2021
Njalsgade 19C
2300 København S

15-12-2020

36558326

1
1
1

19-11-2019
1
1

03-07-2019

2
1
1

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af
fødevarer, herunder temperatur, tildækning og adskillelse
under opbevaring, samt faciliteter for hygiejnisk vask og tørring
1

af hænder. Endvidere kontrolleret hensigtsmæssig placering og
antal af vaske samt forrum til toilet. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: Der er ikke noget varmt vand til
håndvasken i produktionsområdet.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for hygiejnisk vask af hænder.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af lokaler med
udstyr og inventar, herunder bageriområde,
produktionsområde i kælder og i serveringsområde. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes i god stand.
Følgende er konstateret: Loft i bageriet fremstår med massivt
afskallet maling over produktionsborde til håndtering af

X

uemballeret fødevarer, herunder dej til brød og kager. Et rør på
lager i kælder fremstår med ødelagt isolering over
produktionsbord samt spillevande fra håndvasken er ikke
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tilsluttet et afløb og lander i en åben spand i rummet, hvor vandet bliver pumpet væk flere gange om dagen.
Billede dokumentation af loft i bageri er fortaget. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Loftet blev
lavet i marts og vi har fokus på det. Afløbet til håndvasken har altid set sådan ud. Indskærpelsen medfører 2
gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for nedkøling, opvarmning opbevaringstemperatur
samt modtagerkontrol for perioden april 2021 til d.d. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer, herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: Virksomheden dokumenteret ikke modtagelse af økologiske fødevarer.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for økologirapport.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer; Kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer, herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring og tilberedning af brød. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse/ ingrediensliste/ recepter/ markedsførings-Ø) på økologiske fødevarer. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
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