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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Bøde på 10.000 kr er
fremsendt.Kontrolleret opbevaring af fødevarer.
Følgende er konstateret: Ved kontrol blev der konstateret
efterladenskaber fra mus:
1) på gulv ved lager (med fustager og genstande til fødevarer)
direkte i forbindelse med produktion.
2) bag kummefryser og under paller på lager med tørvarer,
køle-og frostrum. Der var sat musefælder op bag kummefryser.
I produktion under opvaskebord var der muse- eller rottefælde.
Virksomheden oplyser, at de har haft mus i 3 dage og sætter
fælde med sukker op hver aften.
Det er ikke muligt, at sektionere områder med mus, der er
direkte adgang til produktion fra alle tre lagerområder og alle
steder er der fødevarer, nogle opbevares utildækket, og
genstande til fødevarer, produktions borde m.v.
Derved er der risiko for kontaminering af fødevarer eller
genstande og overflader, der kommer i kontakt med fødevarer.
Skadedyrsfirma oplyser, at det er gamle ekskrementer på lager
ved fustager.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi kontakter
X

skadedyrsfirma.
Vejledt konkret om håndtering af fødevarer, rengøring og
desinfektion når der er skadedyr i en virksomhed.
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Foto taget til dokumentation.
Der nedlægges forbud mod produktion og markedsføring af fødevarer. Forbuddet træder i kraft straks. Skriftligt
forbud er fremsendt.
Følgende er konstateret: Ved kontrol blev der konstateret efterladenskaber fra mus:
1) på gulv ved lager (med fustager og genstande til fødevarer) direkte i forbindelse med produktion.
2) bag kummefryser og under paller på lager med tørvarer, køle-og frostrum. Der var sat musefælder op bag
kummefryser.
I produktion under opvaskebord var der muse- eller rottefælde. Virksomheden oplyser, at de har haft mus i 3
dage og sætter fælde med sukker op hver aften.
Det er ikke muligt, at sektionere områder med mus, der er direkte adgang til produktion fra alle tre
lagerområder, og alle steder er der fødevarer, nogle opbevares utildækket, og genstande til fødevarer,
produktions borde m.v.
Derved er der risiko for kontaminering af fødevarer eller genstande og overflader, der kommer i kontakt med
fødevarer.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi kontakter skadedyrsfirma.
Vejledt konkret om håndtering af fødevarer, rengøring og desinfektion når der er skadedyr i en virksomhed.
Vilkår for ophævelse af forbud vil fremgå af det skriftlige forbud.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi ringer straks til kunder og aflyser deres bestillinger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret:
1) køle/frostrum går direkte ud af væg til det fri, umiddelbart uden skadedyrsikring, hullet på rør er på størrelse
med en femkrone.
2) vindue til produktionsområde stod åben ved ankomst. Der var sat en pind i klemme så vinduet ikke kan
lukkes.
3) I produktion under opvaskebord var gulvrist til afløb ikke fastgjort og skadedyrsikret, dermed er der direkte
adgang imellem afløb og køkken.
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Der blev ved tilsyn konstateret mange fluer og museekskrementer.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport. Vejledt om ophængning af kontrolrapport ved begge indgange.
Foto taget til dokumentation.

02-07-2020

