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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Tilstedeværelse af kondens fra rengøringen før
Rødspættevej 9

produktionsopstart.

9970 Strandby

Følgende er konstateret: I midten af loftet i tunnelfryser ses

35681485

enkelte dråber af frosset kondens. Dråberne forekommer kun i

5764

midten af loftet og ikke ude i siden over båndet. Der ses ingen
kondens i produktionslokalet. Virksomheden har redegjort
1

både mundtligt og skriftligt for proceduren for renøringens

1

fjernelse af kondens efter rengøring før tunnelfryser opstartes.

2

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

1

som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om risici
forbundet med kondens i loftet.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
procedure for afskylning af rengørings- og desinfektionsmidler.
At anvendte rengørings- og desinfektionsmidler er egnet til
formålet og godkendt af Fødevarestyrelsen. Opbevaring af
rengørings- og desinfektionsmidler i særskilt, aflåst lokale.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret: Rengøring for
opstart i produktionslokale og tunnelfryser.
Følgende er konstateret: På skorsten ved den ene koger i
produktionslokalet ses indtørrede belægninger.
Fotodokumentation er taget. Resten af produktionslokalet inkl.
bånd, kogere oa. udstyr samt tunnelfryser fremstår synligt rent.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om periodisk rengøring.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Arbejdsgange for
rengøring af følgende lokaler/udstyr: produktionslokale og
tunnelfryser. Adskillelse af kogere ved rengøring. Procedure for
desinfektion. Virksomheden har skriftligt redegjort for
X

X

anvendelse af desinfektionsmidler, herunder virketid og
udfører rengøring og desinfektion i to adskilte arbejdsgange. At
rengørings- og desinfektionsmidler afskylles. Virksomhedens
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procedure for rengøringskontrol af både egne og eksternt firmas rengøring. Virksomhedens procedure ved
afvigelser. Virksomheden har ikke oplevet afvigelser den seneste tid.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand.
Følgende er konstateret: Bånd mellem koger og tunnelfryser fremstår flosset i plastikken langs hele den ene kant
i en grad, hvormed der er risiko for afbræk af plaststykker som kan ende i den færdigpakkede vare.
Fotodokumentation er taget.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi mener at risikoen for afbræk er meget lille, fordi produkterne
håndpakkes. Produktet er beskyttet mod fremmedlegemer. Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for rengøringskontrol af virksomhedens egen rengøringi perioden
marts-april og for ekstern rengøringsfirmas rengøring for samme periode. Virksomhedens skriftlige
rengøringsprocedure for produktionslokale.
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