Stryhns A/S
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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Der er fulgt op på
indskærpelsen fra sidste kontrolbesøg: Forholdet er bragt i
Vestre Kirkevej 13

orden: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:

4000 Roskilde

Virksomhedens tiltag i forholdet til indskærpelsen fra sidste

42155918

kontrolbesøg, herunder blev der oplyst at virksomheden har

886

holdt informationsmøde med alle medarbejder vedrørende
risikofor krydsforurening generelt og specifikt med særlig fokus
1

på håndhygiejne, bevidsthed om adskillelse af forskellige

1

arbejdsopgaver, som f. eks. påsætning af låg på postejer samt
opsamling af postejer hvis de fælder på gulvet, korrekt
påklædning og holde fodtøj rent og i god stand: Ingen
anmærkninger.
Hygiejne under produktion eller oplagring: Følgende er
kontrolleret uden anmærkninger: Gennemgang i
virksomhedens lokaler under produktion af bagte leverpostej
(linjen med båndovne) fra udgang af ovn, kontrol af
kernetemperatur herunder at arbejdsstation for kontrol af
kerne temperatur og vægt er flyttet til bagside af ovne 2, kørsel
på bånd til nedkøling, håndtering i pakkeriområde med
lågpålæggermaskine af færdigpakkede leverpostej, og der er
gennemgået håndvask med håndfri sæbe dispenser og papir,
gennemgået personale flow og virksomheden har spæret for
adgang for personale i det rå afdelingen over i ovne område
samt at virksomheden har kontaktet leverandør af
desinfektionsmidler som oplyser at desinfektionsmidler
anvendt i gulvet i ovne område er effektive mod patogener
bakterier herunder Listeria monocytogenes.: Ingen
anmærkninger.
Virksomheden er i gang med at etablere slusen før man
kommer inde i lokaler hvor der håndteres færdig bagte
leverpostej.

X
Hygiejne: Rengøring: Rengøring og desinfektion: Følgned er
28-11-2018

2 timer

Kontrolrapport
Stryhns A/S

Vestre Kirkevej 13
4000 Roskilde
42155918

side 2 af 2

kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret rengøring af gulvet i ovne område med fokus på skille linje med rå
afdelingen og færdigvarer, virksomheden har fremvist skriftlig procedurer for daglig opfølgning på at skumanlæg
fungerer- kontrol foretages ifm. rengøringskontrol og ved den daglige hygiejne vurdering.
Virksomheden oplyser at de har taget kontakt til leverandør af desinfektionsmidler og der blev oplyst at
leverandørens egne test har vist en effekt overfor Listeria samt at virksomhedens egne forsøg har vist en generel
kimtals reduktion ved at køre hjul igennem skum.
Periodisk rengøring: Kontrolleret rengøring af loftet og luftposer i pakkeriområde med lågpålæggermaskine og
buffer: Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: Støv ansamling i et styk loftevæg i ovne område, hvor der ikke er åbne på lever
postejer. Virksomheden oplyst at de vil sætte gang i rengøring.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
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