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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger:virksomhedens system til håndtering af
Holmevej 6

kondens/rengøringsvand på det overliggende, efter rengøring,

7361 Ejstrupholm

direkte ovenpå produktområder: der fjernes kondens fra

14336796

rengøringen før produktionsopstart; virksomhedens håndtering

226

af rester af rengøring og desinfektionsmidler ved efterskylning
og efter gen-rengøring: det sikres, at der afskylles tilstrækkeligt.
1

Fulgt op på vejledning fra forrige kontrolbesøg om en enkelte

1

urent kran motor. Forholdet er bragt i orden - virksomheden

1

har opsat en plade under kran. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: Indpakket og emballeret råvarer til
diverse snacks er i produktionslager som er i direkte
forbindelse til produktion - L formet rumlokale. Der er
observeret under rengøring i produktionslokalet
vanddamp/ærosoler dannet under rengøring med risiko for
krydskontaminering af disse råvarer samt der kunne ses
opsprøjte på enkelte emballager.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Virksomheden oplyser at de
vil lave en korrigerende handling. Vejledt generelt om
hygiejnisk opbevaring af råvarer.
Hygiejne: Rengøring: Rengøring før opstart af følgende
lokaler/udstyr: skæreri, kniv blokke, procedure for opbevaring
af klor måtte, koger 1, og bånd dertil, kølebånd, procedure for
rengørings af genbrugsemballage, silorum og udsækning:herunder virksomhedens kontrol af rengøring før opstart;
virksomheden fandt og rettet enkelte fejl undervejs med
genrengøring; virksomhedens rengørings procedurer for
adskilles af udstyr, grovskylning, skumudlægning, afvaskning,
afskylning, og desinfektion. Kontrolleret dokumentation for
udført rengøring ved virksomhedens linje check stikprøvevis i
perioden fra august til dags dato.
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Virksomheden har redegjort for anvendelse af diverse
rengøringsmidler - koncentration, virketid og udfører rengøring
og desinfektion i to adskilte arbejdsgange.
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3 timer 10 min.
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Følgende er konstateret: afskærmmningsplade i skæreri L2 var lagt på rene udstyr men således at enden af den
var i sparkehøjde nær gulvet med risiko for krydskontaminering. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt om sikring mod krydskontaminering.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: vedligeholdelse af udstyr der kommer i
direkte
berøring med fødevarer, herunder: diverse transportbånd, stål kar, kniv blokke, flæskeknuser,
genbrugsemballager, overflader der kommer i direkte berøring med fødevarer. Virksomheden redegjorde for
kommende udbedringer på vedligeholdelse af diverse udstyr undervejs.
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