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Kontrolrapport revideret 5. juli 2018.
Tilsyn på baggrund af anonym henvendelse til
Teglværksvej 5-11

Fødevarestyrelsen.

6300 Gråsten

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Bødeforelæg 20.000 kr.

42155918

fremsendt. Følgende er konstateret: Fødevarer er mangelfuldt
beskyttet mod kontaminering. Herunder: Dryp fra overliggende
områder ved åbne kar med mayonnaise, tappemaskine med
4

bearnaise sovs, og tappelinje med remulade i tuber.
Risiko for kontaminering i forbindelse med rengøring på 1. sal,

2

hvor håndholdt maskine til omrøring er opbevaret, så den del
der er beregnet til produktberøring var få cm fra gulv og derved
i risiko for kontaminering under rengøring af gulv.
På 1. sal var der en blå gummihandske, der anvendes til
overdækning af kontakt, fyldt med væske i den ene "finger".
Der var et lille hul i handsken og ved berøring kom dryp direkte
i beholder med fødevarer.
Flere steder over åbne kar med fødevarer var der indtørrede
produktrester.
Flere vogne (rene og med fødevarer) overtrukket med blå plast
fremstod med vand på blå plast efter rengøring, med risiko for
forurening, hvis blå plast ikke er intakt og/eller når plast
fjernes.
Slange til fødevarer fremstod med rester fra blå handske ved
samling, med risiko for fremmedlegemer i produkt.
Ovenlys vindue over åbne kar/tappelinje med italiensksalat
fremstod med sort skimmel/sort belægning, ligeledes fremstod
væg i samme område med sort skimmel/sort belægning.
Kant ved gangbro over åbne kar/tappelinje med italiensksalat
vurderes ikke som tilstrækkeligt, så fødevarer er tilstrækkeligt
beskyttet.
Maskine/rør ved tomatpure fremstod med rust.
På 1. sal fremstod rør ligeledes med rust med risiko for

X

kontaminering.
På 1. sal var loft over silotank ikke intakt, hvor låg på silotank
åbnes.
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Udvendigt, hvor olie til fødevareproduktion indvejes, er rør ikke beskyttet, ligeledes fremstod skruelåg med
tydelig snavs, med risiko for forurening af olie.
Overliggende rør på 1. sal fremstod med løse tørre flager, med risiko for forurening af omkringliggende
fødevarer.
Ved tilsyn den 30. maj 2017 blev virksomheden vejledt om beskyttelse af åbne fødevarer, ved overliggende rør
hvor der er kan være kondens.
Ved tilsyn den 8. februar 2018 og den 21. marts 2018 blev det indskærpet, at fødevarer i alle led skal beskyttes
mod kontaminering.
Foto dokumentation er taget. Virksomheden havde følgende bemærkninger: De følger op herpå.
Kontrolleret virksomhedens faciliteter til håndhygiejne div. steder i produktionen.
Det indskærpes, at der skal være et tilstrækkeligt antal håndvaske, der er hensigtsmæssigt placeret og specielt
beregnet til håndvask. Håndvaskene skal være forsynet med rindende varmt og koldt vand og faciliteter til
hygiejnisk vask og tørring af hænderne. Der skal om nødvendigt være separate faciliteter til vask af fødevarer.
Følgende er konstateret: ved flere vaske var der ikke faciliteter til hygiejnisk tørring af hænderne, og mulighed
for bortskaffelse af papir i forbindelse med aftørring af hænder. Ved en enkelt vask var der næsten ingen vand.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: De følger op herpå. Indskærpelse medfører gebyrbelagt
opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Vejledt konkret om løsning så medarbejder i flaske-fylderi har en hensigtsmæssig mulighed
for rengøring af udstyr under produktion.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligeholdelse af lokaler og udstyr hvor der ikke er produktberøring.
Det indskærpes, at lokaler og udstyr hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand.
Følgende er konstateret: På 1. sal var der rør ikke var intakt og rengøringsvenligt, enkelte loftsplader ikke intakte.
Flere steder i produktion er rammer ved loftsplader med rust. Flere steder er udstyr og/eller overflader med
rust.
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Foto er taget til dokumentation.
Vejledt konkret om brug af konkret vedligeholdelsesplan med tidfrister.
Virksomheden havde følgende bemærkninger De følger op herpå. Indskærpelse medfører gebyrbelagt
opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
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