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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret spor efter
skadedyr stikprøvevist i lokaler hvor der opbevares fødevarer.
Karolinevej 6

Der nedlægges forbud mod markedsføring og produktion i

4200 Slagelse

virksomheden. Forbud fremsendt. Følgende er konstateret:

37322326

Lagerbygning med åbne porte i mellem de fleste lokaler har i 6

5797

ud af 14 lokaler spor efter gnavere, som vurderes til at være
museekskrementer ud fra størrelsen.
4

I hal 3 opbevares emballeret vand i umiddelbar nærhed, samt
paller med pærer. Der er ikke tegn på gnav, der findes
ekskrementer der er glinsende og fugtige i et hjørne.
I hal 1 opbevares æbler og øvrig grønt, der findes ekrementer
der er glinsende og fugtige i et hjørne.
I hal 2 opbevares langtidsholdbar mælk og citrusfrugter, der
findes ekskrementer der er glinsende og fugtige i to hjørner.
I melrum opbevares mel, kokos mel mv, der findes
ekskrementer 3 steder i lokalet (to hjørner og langs en væg,
som ikke er glinsende, men heller ikke indtørret. I hjørnet til
højre for varemodtagelsen ligger desuden en mængde
materiale i forbindelse med eksrementerne, som kunne være
redemateriale.
I rum tilstødende melrum er avokadoer, der er ikke tegn på
gnav, men det konstateres at der bagved tilstødende paller
ligger rester af gnavede avokadoer, skaller og sten, samt
ekskrementer. Det er ikke muligt at se ekskrementerne tæt på
pga. placeringen.
I rum 7 (bananrum) er avokadoer, ingen tegn på gnav, i samme
lokale findes eksrementerne, der ser indtørret ud og er belagt
med tykt lag støv.
Fødevarestyrelsen har taget fotodokumentation og lavet
plantegning over virksomheden.
Fødevarestyrelsen vurderer, at der er risiko for
fødevaresikkerheden, hvis forholdet fortsætter.
Forbuddet er gældende indtil Fødevarestyrelsen har ophævet
forbuddet.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi er gået i gang
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med at flytte varerne og få gjort rent, vi spærrer lokaler af, så der spærres for traffik. Vi gennemgår alle øvrige
lokaler for fund og vi har tilkaldt skadedyrsfirma med hund med henblik på friske spor.
Vejledt konkret om skadedyrssikring, skadedyrsbekæmpelse, destruktion af muligt kontaminerede fødevarer
samt rengøring og desinfektion af fødevarer, lokaler, udstyr, fødevarekontaktmaterialer og inventar, vurdering af
tilbagetrækning af fødevarer.
Kontrolleret spor efter skadedyr stikprøvevist i lokaler hvor der opbevares fødevarer. Bøde på 30.000 kr for
markedsføring af farlige fødevarer fremsendt.
Følgende er konstateret: I hal 3 opbevares emballeret vand i umiddelbar nærhed, samt paller med pærer. Der er
ikke tegn på gnav, der findes ekskrementer der er glinsende og fugtige i et hjørne.
I hal 1 opbevares æbler og øvrig grønt, der findes ekrementer der er glinsende og fugtige i et hjørne.
I hal 2 opbevares langtidsholdbar mælk og citrusfrugter, der findes ekskrementer der er glinsende og fugtige i to
hjørner.
I melrum opbevares mel, kokos mel mv, der findes ekskrementer 3 steder i lokalet (to hjørner og langs en væg,
som ikke er glinsende, men heller ikke indtørret. I hjørnet til højre for varemodtagelsen ligger desuden en
mængde materiale i forbindelse med eksrementerne, som kunne være redemateriale.
I rum tilstødende melrum er avokadoer, der er ikke tegn på gnav, men det konstateres at der bagved tilstødende
paller ligger rester af gnavede avokadoer, skaller og sten, samt ekskrementer. Det er ikke muligt at se
ekskrementerne tæt på pga. placeringen.
I rum 7 (bananrum) er avokadoer, ingen tegn på gnav, i samme lokale findes eksrementerne, der ser indtørret ud
og er belagt med tykt lag støv.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi tager hånd om problemet og går i gang med det samme.
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