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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at
fødevarer i alle led skal beskyttes mod kontaminering, der kan
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gøre dem uegnede til konsum eller sundhedsfarlige. Følgende
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er konstateret: I opvaskeafdeling var der større mængde
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kondens på loft ved ovenlysvindue og under udsugning, med
risiko for kontaminering af rengjort udstyr og dermed indirekte
fare for kontaminering af fødevarerne. I kølerum var der
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kondens under fordamperne og i en sådan mængde at der er
fare for dryp ned på metalvogne med fødevarer. Vognene var
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tildækkede med plastovertræk, men ved fjernelse af overtræk
vurderes der risiko for indirekte kontaminering af fødevarerne.
I produktionslokalet var der større mængder kondens ved flere
ovenlysvinduer, og på forsænkning af loft. I produktionen var
man færdig med produktionen og i gang med rengøring.
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Nedenunder et af ovenlysvinduerne var der et blandekar til
krydderier som ikke var dækket til. Det oplyses at karret var
rengjort og klar til brug. Det vurderes at der var fare for
indirekte kontaminering af krydderierne på grund af fare for
dryp ned i det rengjorte kar.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden
følger straks 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.
Gennemgået følgende uden anmærkninger:
Mikrobiologiske kriterier:
* set analyserapporter for mikrobiologiske kriterier på diverse
mayonnaiseprodter, herunder for Listeria monocytogenes
udtaget i 2020.

X
Tilbagetrækning
* set dokumentation for at tilbagetrukne varer ikke er kommet
30-11-2020

4 timer

Kontrolrapport
Flensted Food Group A/S

Adelvej 9
6823 Ansager
16242799

side 2 af 2

ud til forbrugerne i forbindelse med manglende mærkning med sennep i en tunsalat med grøntsager solgt til Lidl
i Sverige.
Vejledt om hvordan Fødevarestyrelsen kontaktes.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Gennemgået følgende uden anmærkninger:
Skadedyrssikring
* set de seneste 2 ordinære skadedyrsrapporter fra ekstern skadedyrsfirma ( fra oktober og november ) samt
den seneste kvalitetsrapport fra skadedyrsfirmaet.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
* Styring af anvendte og annullerede certifikater (i nummerrækkefølge).
* Procedurer for håndtering af certifikatpapir, herunder opbevaring i aflåst skab, fysisk register med kopi af
anvendte certifikater og annullerede certifikater.
Virksomheden har ikke fået udstedt nogen sundhedscertifikater, zoosanitære erklæringer eller
indenrigserklæringer det seneste år.
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