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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at
fødevarer i alle led skal beskyttes mod kontaminering, der kan
1

gøre dem uegnede til konsum eller sundhedsfarlige. Følgende
er konstateret: Gennemgået virksomhedens mundtlige
procedure for desinficering af båndsav og kødhakker.
Virksomheden oplyste, at de bl.a. bruger Rodalon, som de
sprøjter på/ind i udstyr og maskiner. Herefter tørres
overfladerne af med en klud. Virksomheden oplyste, at de ikke
skylle efter med vand. På produktet anvises det, at der skal
skylles efter med vand, hvis overfladerne kommer i kontakt
med fødevarer. Rodalonen hvorpå der står " Desinficer" og med
<0.25% aktivstof, er ikke godkendt af Fødevarestyrelsen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det viste jeg
ikke at man skulle og har aldrig læst bag på rodalonen.
Fotodokumentation af rodalonen er optaget.
Vejledt generelt om regler for desinfektions midler.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Det indskærpes, at alle redskaber, udstyr
og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes

X
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ordentligt rene/ rent og om nødvendigt desinficeres.
Følgende er konstateret: Virksomheden har bl.a. kødhakker,
båndsav og andet slagterudstyr der kræver desinficering. Til
1 time 20 min.
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disse maskiner anvender virksomheden et ikke-godkendt desinfektionsmiddel, hvorfor en effektiv desinficering
ikke kan garanteres. Desinfektions midlets aktivstof udgør 0.25%.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det skal jeg have fulgt op på.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse mht.
kemisk forurening. Ydermere kontrolleret gennemført egenkontrol for opbevaring, opvarmning og nedkøling fra
september 2019 til d.d.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR.
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