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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på forbud givet på
kontrolbesøg tidligere på dagen. Kontrolleret spor efter
Karolinevej 6

skadedyr stikprøvevist i lokaler hvor der opbevares fødevarer;

4200 Slagelse

Lille melrum, bananrum (rum 7), hal 4, pakkeri inkl fryser, hal 6

37322326

og afgangshal. Ingen anmærkninger.
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Kontrolleret spor efter skadedyr stikprøvevist i lokaler hvor der
3

opbevares fødevarer;
Der nedlægges forbud mod markedsføring i dele af
virksomheden. Forbud fremsendt. Følgende er konstateret:
Virksomheden har meddelt Fødevarestyrelsen at de er klar til
at åbne for nogle lokaler, hvor der tidligere på dagen ikke var
fund af ekskrementer eller fund af ekskrementer af ældre dato
med meget tykt lag støv. Det er konstateret at der i
koloniallager (ikke fremvist ved kontrolbesøget tidligere på
dagen) er spor i form af ekskrementer i fjerneste hjørne fra
indgangen og massiv forekomst bag ved indgangsporten
(skydedør), i hal 5 konstateres at der på langside længst væk fra
åbning til lille mellager er ekskrementer, samt en palle med
mel, hvor der er forekomst af ekskrementer på pallen med
melsækkene. Ekskrementerne er ikke glinsende og heller ikke
indtørret.
Der pågår udbedring/rengøring/desinfektion, kontrol af
fødevarer og for nye spor i alle lokaler som er omfattet af
forbuddet tidligere på dagen og de er disse lokaler er derfor
ikke klar til inspektion.
Fødevarestyrelsen vurderer, at der er risiko for
fødevaresikkerheden, hvis forholdet fortsætter.
Forbuddet er gældende indtil Fødevarestyrelsen har ophævet
forbuddet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der pågår
udbedring/rengøring/desinfektion, kontrol af fødevarer og for
nye spor i alle lokaler som er omfattet af forbuddet.
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Vejledt konkret om skadedyrssikring, skadedyrsbekæmpelse,
destruktion af muligt kontaminerede fødevarer samt rengøring
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1 time 15 min.
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og desinfektion af fødevarer, lokaler, udstyr, fødevarekontaktmaterialer og inventar.
Konkret vejledt om ro 2x24 timer.
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