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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: opbevaring af frugt og grønt mm. samt
Hørskætten 30-32

tørvarer i lagre, håndtering af grønsager ved skrælning,

2630 Taastrup

håndtering af returvare, at der ikke er neddryp at kondens.

14145389

faciliteter til hygiejnisk håndvask på herre og dame

5970

personaletoiletter. Konkret vejledt om muligheder for
optimering af produktionsrækkefølge ved håndtering af
1

allergener - selleri. virksomhede oplyser at det fremover sikres

1

de forarbejdes sidst og der efterfølgende foretages fuld
rengøring. Drøftet muligheder for adskillelse og kontrol af

1

rengøring med f. eks. allergen prøver.

1

Der er i skrælle afsnit og et lager lang ventetid på varmt vand,
virksomheden oplyser de er ved at undersøge muligheder for
opsættelse af vandvarmere, hvorfor forholdet vurderes som

1

bagatelagtig overtrædelse ved dette tilsyn.
Virksomheder skal idag udtage prøver til kontrol af
mikrobiologi, disse gennemgåes på næste tilsyn.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Renholdelse af følgende udstyr: bordflader i
snitterum. skæredele i snittemaskiner. Mindre mangler i
rengøring ved ventilationsanlæg i råvarelager, et bord i
kartoffelskrællerum samt kanter langs vægge i lager vurderet
som bagatelagtig overtrædelse ved dette tilsyn.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse, herunder
HACCP-plan for risici listeria i juice og skrællede spiseklar
snitvare (frugt/grønsager), risikoanalyse for snitvare, risici
salmonella samt E. coli (mangel vedr. risici salmonella og E. coli
i juice vurderet som bagatelagtig overtrædelse ved dette tilsyn,
konkret vejledt om muligheder for risikoanalyser samt
placering i kategori i mikrobiologi forordning 2073 af 2005 ved
hjælp at holdbarheds tid /ph.). Virksomheden oplyser at det

X

rettes. Konkret vejledt om opdatering med afsnit allergener
dersom der skal skrælles selleri. Dette mangler i risikoanalysen.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
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2 timer 15 min.
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uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Autorisationen er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Kemiske forureninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for sikring mod dannelse af solanin i kartofler,
disse opbevares tildækket samt for sikring mod risici patulin i æbler, disse vurderes ved modtagelse. Ingen
anmærkninger.
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