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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Produktion af ris og kyllingeret.
Frugthaven Børnehave / Frugthaven Vuggestue
Baunebjergvej 550

Gennemgået procedurer for produktion af diæter, herunder

3050 Humlebæk

adskillelse. Allergikost laves ved lægeordination. Vejledt

29188335

virksomheden konkret om at holde yderdør lukket af hensyn til

6518

en eventuel forekomst af skadedyr. Stikprøvekontrol af
temperaturer i køleskabe, ok. Opbevaring af tørvarer på lager.
1

Håndtering af affald og af fremmedlegemer. Vejledt

1

virksomheden konkret om overvågning af udstyr til at undgå

1

tilførsel af fremmelegemer. Hygiejniske håndvaskefaciliteter.

1

Opbevaring og vask af arbejdstøj. Opbevaring af privat tøj.
Procedurer for sygdom og tilbagevenden til job efter sygdom.
Vejledt virksomheden konkret om anbefalet 48 timers fravær

1

efter symptomophør samt om nulstilling af køkken ved syg

1

medarbejder (se information på Fødevarestyrelsens

1

hjemmeside). Virksomheden modtager somme tider varer
retur fra institutionerne - disse smides ud med det samme.
Gennemgået procedurer for varemodtagelse og
køleovervågning. Der anvendes vand fra vandværk. Vejledt
virksomheden konkret om info ved drikkevandsforurening.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
Køkken, opvask, udlevering, rum med kasser. Vejledt
virksomheden konkret om reholdelse af grøntlager, idet der er
insektefterladenskaber på gulv i hjørne.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: køkken, opvask, lager med kasser. Ingen anmærkninger.
Vejledt virksomheden konkret om lukning af huller ved gulv i
grøntlager.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret: Dokumentation for
udført egenkontrol maj -juli 2021.
Følgende er konstateret: Der kan kun fremvises dokumentation

X

for opbevaringstemperaturer. Virksomheden oplyser, at resten
af dokumentationen ligger online, men de to medarbejdere der
er til stede i dag, har ikke adgang til det elektroniske
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egenkontrolprogram.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om at der skal være adgang til den elektroniske egenkontrol, også ved leders fravær og i
ferieperioder.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Mærkning af diæter - set etiketter med
oplysning om fravær af allergen. Set sporbarhed stikprøvevist på leverance af fisk.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens aktiviteter og lokaler er i
overeensstemmelse med gældende autorisation. Opdateret risikooplysninger. Mærkning med Id.nr på kasser.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er konstateret: Virksomheden kan ikke fremvise kvartalsvise regnskaber
for det økologiske spisemærke for 2. og 3. kvartal 2020 og 1. kvartal 2021. Der ligger udskrift af
månedsregnskaber fra 1 leverandør for august, september, oktober, december 2020 og januar og maj 2021 i
mappe mærket øko rap. Alle måneder ligger over 90 %. Virksomheden har guldmærke (90-100 % øko) og har
valgt at opgøre kvartalsvist og i kg. Virksomheden får leveret fisk fra anden leverandør.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om kvartalsvis udskrift af økologiske regnskaber omfattende alle leverandører.
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