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Virksomheden har fravalgt at få vejledning som en del af

Klovborg

tilbuddet om udvidet førstegangskontrol.
Storegade 70

Hygiejne: Håndtering af fødevarer:

8765 Klovborg

Kontrolleret opbevaring af fødevareaffald. Det indskærpes, at

69980015

der skal være passende muligheder for opbevaring og

6203

bortskaffelse af fødevareaffald og affaldet må ikke udgøre en
direkte eller indirekte kilde til forurening af fødevarer. Følgende
2

er konstateret: I lokalet beregnet til rene ostekasser opbevares
paller med kasserede oste, der skal sorteres og ompakkes før
levering til smelteostproduktion. De fleste oste er indpakkede,

1

men på flere oste er indpakningen defekt, og de åbne oste har
kraftig vækst af skimmel og mug. På flere paller er
yderemballagen meget støvet, og der er ostemider i støvet.
Lokalet med fødevareaffald anvendes pt. ikke til opbevaring af
rene ostekasser, men lokalet er et gennemgangslokale mellem
ostekassevaskerlokalet og de øvrige kølerum, hvor der
opbevares indpakkede oste og emballage. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: De kasserede oste sorteres,
pakkes og leveres til smelteostproduktion eller til affald i løbet
af de næste uger. Der opbevares ikke rene ostekasser i lokalet
før, alt affald er fjernet. Indskærpelse medfører gebyrbelagt
opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, Se
klagevejledning på bagsiden.
Kontrolleret opbevaring af indpakkede oste i kølerum samt
håndtering af indpakkede oste under etikettering og
udlæsning. Gennemgået procedurer for modtagelse og
afsendelse af indpakkede oste, herunder kontrol af rengøringog vedligeholdelsesstandard af interne og eksterne kølebiler.
Kontrolleret opbevaring af emballage samt opbevaring af
inventar i det gamle saltlagerum, samt lokaler bag tidligere
skummesal. Vejledt konkret om at emballage skal opbevares i
lokaler, der kan renholdes. Ingen bemærkninger hertil.
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Virksomhedens egenkontrol:
Kontrolleret virksomhedens egenkontrolprogram, herunder
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vejledt konkret om at udarbejde en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens aktiviteter
(modtagelse, opbevaring og afsendelse indpakkede oste). Virksomheden er opmærksom på at revidere
risikoanalysen og egenkontrolprogrammet i forbindelse med ændringer i aktiviteterne. Ingen bemærkninger
hertil.
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