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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af
fødevarer, rengøring og vedligeholdelse i forbindelse med
Nørremarken 4

kampagne "kampagnen rengøring inden opstart i en gros

6823 Ansager

virksomheder".

16242780

Kontrolleret om virksomheden har fokus på risiko for dryp af

4893

kondens eller andre materialer/ stoffer som kan forurene de
fødevarer som fremstilles efter rengøringen.
2
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Det indskærpes, at fødevarer i alle led skal beskyttes mod

1

kontaminering, der kan gøre dem uegnede til konsum eller
sundhedsfarlige. Følgende er konstateret: I afdeling snitteriet –
produktion hang der kondens direkte over uemballeret grønt
produkter som skulle snittes, og dermed med risiko for
forurening af disse produkter. Flere steder i produktionen var
der kondens som kunne give anledning til forurening af de
produkter som var i lokalet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden
følger op på det.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Vejledt virksomheden omkring beskyttelse af virksomhedens
produkter.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret, at redskaber og alt udstyr,
der kommer i berøring med fødevarer holdes ordentlig rent, er
udformet så risikoen for kontaminering reduceres og spurgt ind
til hvordan virksomhedens procedurer er for gen-rengøring.
Kontrolleret, at redskaber og alt udstyr, der kommer i berøring
med fødevarer holdes ordentlig rent, er udformet så risikoen
for kontaminering reduceres og spurgt ind til hvordan
virksomhedens procedurer er for gen-rengøring. Kontrolleret

X
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hvordan virksomheden udfører den daglige rengøringskontrol
og hvordan afvigelserne bliver noteret ned og at virksomheden
agere på de maskiner og udstyr der er relevant i
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virksomhedens produktionslokaler.
Kontrolleret de områder som virksomheden kun rengøres periodisk (lofter,lamper,rør,kabelbakker).
Kontrolleret rengøring af genbrugsemballage og spurgt ind til procedure for opbevaring af løsdele mens der
gøres rent.
kontrolleret at virksomhedens procedurer for desinfektion af overflader efter rengøring og sikring af, at
rengørings- og desinfektionsmidler afskylles tilstrækkeligt og ikke efterlader kemi på de
produktbærendeoverflader og procedurer for kontrol med overholdelse af virketider for rengørings- og
desinfektionsmidler.
Kontrolleret virksomhedens afvigelser og set dokumentation for udført rengøringskontrol.
Gennemgået procedurer for mikrobiologisk rengøringskontrol
samt set analyseresultater for de sidste 2 måneder. Ingen anmærkninger
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler
og inventar i virksomhedens produktionslokaler og pakkelokale.
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