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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret hygiejne under
produktion og opbevaring, herunder krydssmitte og
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beskyttelse af fødevarer.

6230 Rødekro

Det indskærpes at fødevarer i alle led skal beskyttes mod
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kontaminering.
Følgende er konstateret:
Uemballeret brød sat til afkøling ved yder port. Yderport var
2

kørt op, og brød sat direkte nedeunder, udvendig del af port

4

samt nederste kant på port var direkte over det uemballeret

2

brød. Netport ikke lukket helt i, og derved risiko for skadedyr.
I rugbrødproduktion blev der opbevaret en dunk med
rengøringsmiddel direkte oven i emballage / poser til brød med
risiko for kontamination, ligeledes blev der opbevaret sorte
snavsede håndværker handsker direkte oven i emballage /
poser til brød.
Vandslange der kommer i berøring med gulv, lå henover
stikvogne med plader der anvendes til fødevarer.
Låge der anvendes til beholder med fødevarer blev opbevaret
direkte på gulv.

1

Foto taget til dokumentation.
Virksomheden havde ingen bemærkninger. Indskærpelse
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages, Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Administrativt bødeforlæg på 15.000 kr er
fremsendt.
Følgende er konstateret:
Virksomheden bærer præg af manglende grundig rengøring.
Kontrolleret rengøring ved opstart.
I afdeling med wienerbrød:
Spindelvæv i loft over åbne fødevare, produktionsborde og
udstyr. Spindelvæv på stik ved plader med fødevarer / råvare.
Æltekar fremstår med indtørret snavs / fødevarerester.

X

X

Indfrysnings-skab fremstod med belægninger på dør og
håndtag gummilister var sorte af belægninger, bund indvendig
fremstår med snavs og belægninger. Maskine der anvendes til
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rundstykker/håndværker fremstod med indtørret rester og snavs. Borde ikke rengjort efter gårsdagens
produktion, og fremstod med belægninger. Plade med svamp der anvendes til, at fugt brød fremstod snavset, og
med ildelugtende sur vand i bund. Skraldespand fra gårsdagens produktion ikke tømt.
Hylder fremstod med snavset belægninger.
På lager:
Ventilation i kølerum fremstod med snavs. Hjørne ved gulv paller tydelig snavset.
I rugbrødsafdeling:
Fremstod maskine der skærer brød ind- og udvendig med gamle indtørret belægninger, samt brødrester, under
maskine var der bakker med brødrester. Bag ovn gammel snavs.
Over ovn og raskeskabe synlig gammel snavs.
Tag på teknik skab ved æltekar fremstod med et lag af støv og snavs.
Kasser der opbevares ved brødskærer hvor poser til brød opbevares var af pap, og ikke rengøringsvenlige, kasser
fremstod fedtet og med snavs - vogn til nævnte fremstod ligeledes snavset.
Låge ved ovn fremstod med snavs, ligeledes var der store bunker af snavs / fødevarerester.
Afdeling hvor der afvejes og fremstilles franskbrød:
Beholder med fødevarer fremstod med snavsede belægninger. Beholder med papirsæk med fødevarer fremstod
med snavs og vand i bunden. Redskaber fremstod med snavsede belægninger. Maskine der anvendes til
afvejning af franskbrød, fremstod "måtte" hvor dejen kommer i berøring snavsede og med sorte belægninger,
det er Fødevarestyrelsens vurdering, at "måtten" ikke er rengøringsvenlig.
Stofpose til silo med mel fremstod med indtørret dejrester, og var ikke intakt.
Foto dokumentation er taget.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret:
Ved tilsyn d.d. er der konstateret kakerlakker ved området omkring ovne i rugbrødsbageriet og virksomheden
bærer præg af manglende grundig rengøring. Gennemgået virksomhedens skadedyrsrapporter de sidste 12
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måneder, heraf fremgået det, at der løbende konstateres kakerlakker, virksomheden kan dog ikke ud fra
skadedyrsrapporter godtgøre om der er et fald af antal kakerlakker. Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at
virksomheden ikke har tilstrækkelig med bekæmpning af kakerlakker, blandt andet grundet manglende
rengøring og fjernelse af fødevarerester.
Netport ved yderport ikke lukket helt i, og derved ikke sikret mod skadedyr.
Fotodokumentation er taget.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Anvendelse af fødevarekontaktmaterialer som
tilsigtet af producenten. Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret: Plastfilm der anvendes til varm
rugbrød og poser til brød og svampe/måtte til at dyppe brødet i.
Følgende er konstateret: Svampe til at dyppe deres brød i, kan virksomheden ikke fremvise noget
dokumentation på at de er godkendt/egenet til at komme i kontakt med fødevarer.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt omkring krav til leverandørerklæringer på det materiale som i direkte berøring med fødevarer.
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