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Hygiejne: Håndtering af fødevarer:

Klovborg

Fulgt op på indskærpelse af 08.03.2018: Forholdet er bragt i
Storegade 70

orden: Kasserede oste beregnet til smelteostproduktion er

8765 Klovborg

fjernet fra lokalet beregnet til rene ostekasser. Ingen

69980015

bemærkninger hertil.

6203

Gennemgået procedurer for omklædning og anvendelse af rent
1

arbejdstøj. Virksomheden oplyser, at der etableres
omklædningsfaciliteter på 1. salen i forbindelse med

1

kommende ændringer af bygning og produktion/vareudvalg.
Kontrolleret opbevaring af indpakkede oste i kølerum og
emballage i etiketteringsrum, herunder afstand til vægge samt
håndtering af kasser før og efter vask. Vejledt konkret om at
opbevare rene og urene kasser i seperate lokaler af hensyn til

1

risiko for krydsforurening mellem kasserne samt at lokalet på
rampen kun anvendes til opbevaring af rene kasser
umiddelbart før udlæsning. Ingen bemærkninger hertil.
Hygiejne: Vedligeholdelse:
Kontrolleret vedligeholdelsesstandard af lokaler og udstyr i
kølerum, lokaler til rene og urene kasser samt lokale til
udstyr/inventar. Virksomheden er opmærksom på at lukke hul
efter rørgennemføring i væggen mellem lokalet til kassevask
samt lokalet med udstyr/inventar. Kontrolleret dokumentation
for overvågning af skadedyr for perioden
13.11.2017-02.05.2018. Ingen bemærkninger hertil.
Godkendelser m.v.:
Godkendelsesvilkår kontrolleret, herunder indretning og
anvendelse af lokaler i henhold til nuværende autorisation til
opbevaring samt pakning/opskæring. Vejledt konkret om, at
hvis anvendelsen af lokalerne ændres, således at
pakning/opskæring flyttes til andre lokaler end oprindeligt

X

ansøgt om ved autorisationen, er det en væsentlig ændring af
indretningen, hvilket kræver ny autorisation, se tillægsside.
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Gennemgået lokaler, der pt. er under opbygning i forbindelse med ændringer i aktiviteter og vareudvalg.
Virksomheden er opmærksom på indsendelse af ansøgning om ændring af autorisation i forbindelse med
ombygningen, se tillægsside. Ingen bemærkninger hertil.
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