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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: stikprøvevis kontrolleret virksomhedens
Langmarksvej 1

system for sikring mod kondens, afskallende maling eller

8700 Horsens

rengøringsvand over produkt områder inden opstart;

12483589

virksomhedens procedure for sikring af at der er afskyllet

4923

tilstrækkeligt.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af redskaber og
1

udstyr.

2

Det indskærpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som

1

kommer i berøring med fødevarer, skal holdes ordentligt rene/
rent og om nødvendigt desinficeres.
Følgende er konstateret:virksomheden konstaterede at der var
flere blå spande til ingredienser/ produkter som ikke var rene
og de var stablet. Der blev bestilt gen-rengøring.
Fødevarestyrelsen konstateret at gen-rengøring af disse spande
forgik på gulvet, virksomheden reagerede ikke.
Ved kontrol af de gen-rengjorte spande konstaterede
virksomheden at de igen ikke var rent og blev sendt til endnu
en gen-rengøring. Det var først her efter bemærkninger fra
Fødevarestyrelsen at der blev hentet en dertil indrettet vogn
for rengøring af disse spande. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: spande vil blive rengjorte igen og der vil blive
holdt øje med rengøringsprocessen og efterfølgende kontrol
inden ibrugtagning.
Følgende var også konstaterede: Fødevarestyrelsen
konstaterede 3 urent pølsestopper rør. De blev sendt til
genrengøring. Der blev ikke overholdt virketid for den
rengøringsmiddel der blev anvendte - som oplyste af
rengøringsfirma. Virksomheden atter sendt dem til
gen-rengøring og efterfølgende kontrol inden ibrugtagning.
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.

X

X

Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
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2 timer 40 min.
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Rengøring før opstart af følgende lokaler/udstyr:flere linjer og diverse udstyr i produktionslokale;
herunder virksomhedens kontrol af rengøring før opstart på produktberørende overflader herunder tragte,
transportvogne,bånd og pølsestoppere, hurtighakkere, opbevaring af løs dele når udstyr skal adskilles;
virksomheden fandt og rettet enkelte fejl undervejs.
Følgende er konstateret: der blev kontrolleret af virksomheden med en spritklud i hånden som blev brugte
undervejs på både produkt berørende overflader og ikke produktberørende overflader med en ny spritklud hver
gang til af fjerne urenheder. Det vurderes at gen-rengøring med en spritklud er kun desinfektion, ikke rengøring.
Altså ikke to adskilte arbejdsgange.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for rengøring.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: stikprøvevis vedligeholdelse af diverse
udstyr der kommer i direkte berøring med fødevarer produktionslokalet, herunder transportbånd, vemagvogne,
hurtighakkere og udstyr til pølsestopning. Virksomheden redegjorde for kommende udbedringer på
vedligeholdelse på blå og rød spande.
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