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Kontrolrapport revideret 20. april 2018. Fotodokumentation
foreligger.
Hovedgaden 30

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på indskærpelse fra

6230 Rødekro

forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er

27914977

kontrolleret uden anmærkninger: Yderport lukket. Genstande
der kommer i kontakt med fødevarer hævet fra gulv.
Gulvslange rullet korrekt op. Håndtering af emballage. Vejledt
4

konkret om, at genstande / forme til fødevarer ikke må

4

kontamineres under rengøring af gulv.

3
Kontrolleret Håndtering af fødevarer.
Forbud mod produktion og markedsføring af fødevarer nedlagt.
Skriftligt forbud fremsendt. Bødeforlæg 20.000 kr. fremsendt.
Følgende er konstateret:
Det er ved tilsyn dags dato konstateret større mængde af
kakerlakker. Anslået mængde mere end 100 stk. - både store og
små kakerlakker. Derudover var der en del døde kakerlakker.
Kakerlakker blev konstateret i:
·Det midterste bageri, i området ved ovne, samt ved teknikrum.
I afdelingen opbevares åbne og lukkede sække med mel, plader
til brød, stik-vogne, raskeskabe hvor brød hæver, div kar og
genstande der kommer i direkte berøring med fødevarer,
maskine der skærer brød, emballage/poser til brød.
·Afdeling hvor virksomheden vejer brød, der grænser op det før
nævnte bageri, blev det konstateret et mindre omfang (få
levende stykker) ved ovn, skadedyrs firma havde udlagt
indikatorblokke oven på el-skab.
·Dør i tørvarelager der grænser op til førstenævnte afdeling var
der kakerlakker på dør og langs kant ved dør-området. (der
blev set levnede og døde kakerlakker)
·Der er ikke konstateret kakerlakker i området centralbageriet
/wienerbrøds afdeling.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: De iværksatte
X

straks skadedyrsbekæmpelse under tilsyn.
Vejledt konkret om dokumentation for de midler, der anvendes
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til bekæmpelse, med hensyn til kontaminering af fødevarer og efterfølgende rengøring.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler og udstyr. Fulgt op på administrativ bøde fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden, i tilstrækkelig grad. Virksomheden politianmeldes.
Følgende er konstateret:
Virksomheden har udbedret/højnet rengørings-niveauet. Det vurderes dog ikke som tilstrækkeligt, da maskiner
og redskaber, der kommer direkte i kontakt med fødevarer ikke var renholdt tilstrækkeligt.
Maskine, der skærer brød fremstod renere, dog stadig med synlige belægninger snavsede belægninger, overunder og inden i maskine, hvor brød kommer i kontakt.
Maskiner, der anvendes til rå deje fremstod snavsede.
Gulv i hjørne med stikvogne fremstod med snavs og fødevarerester.
Snavs fra gulv var sprøjtet op ad væg/forme til brød i forbindelse med rengøring af gulv.
På tørvarelager fremstod kanter langs gulv med snavs enkelte steder.
Plader i stik-vogn til fødevarer fremstår med kerne fra dagens før.
Bag ovn snavset. Ovn i bageri, der ikke længere i brug, fremstod snavset.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: De påbegyndte rengøring under tilsyn.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere. Fulgt op på
indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forbud mod produktion og markedsføring af fødevarer nedlagt. Skriftlig
forbud fremsendt.
Virksomheden har udbedret forholdene omkring rengøring ved ovne. Men selv om virksomheden har for højnet
rengørings niveauet omkring ovnområdet, blev der ved tilsyn dags dato konstateret følgende: Se under:
Håndtering af fødevarer.
Gennemgået skadedyrsrapporter siden sidste tilsyn, der fremgår ikke af rapporter, hvor der er konstateret
kakerlakker blot, at niveauet er lavt (skadedyrsbekæmper har været der i dagtimerne).
Virksomheden havde følgende bemærkninger: De iværksatte straks bekæmpelse.
Vejledt konkret om dokumentation for de midler der anvendes til bekæmpelse.
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