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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret rutiner for
modtagelse af returvarer: Virksomheden har ikke modtaget
H.C. Lumbyes Vej 50

returvarer de seneste år. Ingen anmærkninger. Vejledt om

5270 Odense N

regler for returvarer.

28581017

Kontrol af at vand der bruges er af drikkevandskvalitet:

7525

Virksomheden oplyser, at de modtager vand fra offentligt
vandværk. Virksomheden bruger vand til vask af peberrod, til
1

opløsning af et tilsætningsstof og til vask af hænder, redskaber,

2

udstyr og lokaler. Kontrolleret seneste analyseresultater fra det

2

offentlige vandværk (5. december 2019). Ingen anmærkninger.

1

Givet konkret vejledning om løsningsforslag til mikrobiologisk
overvågning af vand på tappesteder i virksomheden.
Kontrolleret temperatur i råvarekølerum. Ingen anmærkninger.

1

Kontrolleret affaldshåndtering og affaldsopbevaring. Ingen

1

anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af redskaber,
udstyr og lokaler.
Det indskærpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som
kommer i berøring med fødevarer, skal holdes ordentligt rene/
rent og om nødvendigt desinficeres samt at lokaler, hvor der
findes fødevarer, skal holdes rene.
Følgende er konstateret:
I produktionslokale hvor peberrod høvles og blandes med
ingredienser:
På mellemstore hvide plastspande, gennemsigtige plastdunke,
og store hvide plastbeholdere med låg til ingredienser ses der
udvendigt og på lågene brunlige og sorte belægninger fra
produktrester. På røremaskine og i ses brunlige belægninger og
i skål til røre maskine ses løst sort snavs. Underside af bord ved
blander og bord med vask, hvor der står spande med
ingredienser nedenunder, ses brunlige og sorte belægninger af
snavs. Røde rammer på hjul til de grønne kasser ses sorte

X

belægninger i kanterne af rammen. På svaberhåndtag og stolpe
midt i rummet ses sorte belægninger af snavs. I område på væg
ved vask, på og omkring kontakterne, på gulv og væg ved vask
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samt på ramme omring bagdør ses sorte skimmellignende belægninger.
Lokale hvor aroma blandes:
Der ses brunlige, fedtede belægninger på tragt til olie, på stor dunk med olie og på dunke med aroma blandet
med olie. Der ses sorte belægninger på bord og i vindueskarm.
I forrum til kølerum:
Der er sorte skimmellignede belægninger på loft i området ud for kølerummet.
Der er taget billeddokumentation.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Røremaskinen bruges ikke så tit. Vi får bragt det i orden. Vi har
derudover plan for istandsættelse af gulve og vægge i uge 29-30 2020.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte op følgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret: Et vindue uden insektnet i produktionslokale, hvor peberrod rives og blandes, og
vindue uden insektnet i pakkeri stod åbne og uden insektnet for. Der blev konstateret en spyflue i
produktionslokalet og en spyflue i pakkeriet. Der ses døde bananfluer på enkelte låg til ingredienser i
produktionslokalet samt i lokale hvor aroma blandes med olie.
Der er en revne gummiliste nederst på port hvor råvare modtages, og listen slutter ikke helt tæt til gulv. Ved port
ved udlæsningen står der en masse materialer, paller og beplantning op af muren.
Der er taget billeddokumentation.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det vil vi få bragt i orden.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret risikoanalyse i forhold til vurdering af fare ved skadedyr i
virksomheden. Virksomheden har nævnt skadedyr i risikoanalysen. Ingen anmærkninger. Givet konkret
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vejledning om løsningforslag til udspecificering af forskellige typer skadedyr samt de mikrobiologiske farer.
Mærkning og information: Stikprøvevist kontrolleret mærkning med næringsdeklaration på færdigvarer.
Kontrolleret at der er næringsdeklaration på færdigpakning (lille spand) med høvlet peberrod. Ingen
anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens aktiviteter i forhold til deres registrering hos Fødevarestyrelsen.
Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten samhandel. Virksomheden
oplyser, at de er ophørt med at indføre fødevarer direkte fra andre EU/samhandelslande. Fødevarestyrelsen
registrerer aktiviteten indførsel af fødevare som ophørt. Vejledt virksomheden om at de skal ansøge på ny, hvis
de vil begynde at indføre fødevarer igen.
Kontrolleret CVR-nr. i forhold til registrerede CVR-nr. Ingen anmærkninger.
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