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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Indpakning og emballering:
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: : Følgende er
Haraldsvej 60

kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens procedure

8960 Randers SØ

for hygiejnisk opbevaring af emballage, herunder også under

25539222

rengøring af produktionslokaler.

4433

Hygiejne under produktion eller oplagring:
1

Følgende er konstateret: I produktionslokale ses der kondens

2

ved lampe i midtergang og langs væg, hvor der ikke opbevares

2

fødevare.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om vedrørende hygiejne under produktion og
kondensdannelse.
Rengørings- og desinfektionsmidler: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Virksomheden bruger eksternt
rengøringsfirma til rengøring. Set dokumentation for at der
bliver brugt rengøringsmidler, der er godkendt af
Fødevarestyrelsen, og den skriftlige procedure er, at der først
grovskylles, skumrengøring, afvaskning og afskyldning.
Procedure for desinfektion, herunder at desinfektion foretages
efter afskylning efter rengøring, og at der foretages kontrol af
rengøring inden desinfektion og at desinfektionsmidlet
afskylles efter påføring, hvor dette fremgår af
brugsanvisningen. Set dokumentation for at
desinfektionsmidlet er godkendt af Fødevarestyrelsen og at
denne skal afskylles efter endt virketid.
Hygiejne: Rengøring: Rengøring af udstyr mv., som kommer i
kontakt med fødevarer, herunder genbrugsemballage:
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af

X

X

følgende udstyr: Kar til hakketkød, slicer til kød, bøfformer,
plastskærebrædder og afsværingsmaskine.
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Rengøring af lokaler, udstyr m.v. som ikke kommer i kontakt med fødevarer: Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene.
Følgende er konstateret: Der ses kødrester på hjul til lille hakker og hjul på vacummaskine. Der ses på væg bag
lille hakker flere steder indtørrede rester af kød. Der ses på plastafløbsrør til køleblæser i loftet sorte
belægninger. Der ses kødrester på gummi måtter til at stå på.
Fotodokumentation medtaget.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Rengøring af lokaler, udstyr m.v. som ikke kommer i kontakt med fødevarer: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: Ikke produktbærende flader på flatter,
afsværingsmaskine, overflader på skæreborde som ikke er i kontakt med fødevare og håndvask til hygiejnisk
håndvask.
Rengøring af udstyr mv., som kommer i kontakt med fødevarer, herunder genbrugsemballage:
Kontrolleret rengøring af redskaber og udstyr.
Det indskærpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes
ordentligt rene/ rent og om nødvendigt desinficeres.
Følgende er konstateret: Der ses kødrester i lille hakker ved plastring, hvor omrører kan isættes på i en længde
langs plastringen på ca. 5 cm med en bredde på ca. 3mm. (Dette er efter virksomheden har meldt at maskinen
var færdigrengjort til produktion). Der ses ved store hakker rester af kød 1 cm i længden og 1 mm i breden, hvor
stangen til omrører sidder fast på indersiden.
Fotodokumentation medtaget.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
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Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligeholdelse af lokaler
Det indskærpes, at overflader (herunder på udstyr) i områder , hvor der håndteres fødevare, og især overflader,
der kommer i berøring med fødevare, skal holdes i god stand.
Følgende er konstateret: I lille hakker i produktionsrum ses plastpakning, hvor omrører sættes i maskinen.
Denne plastpakning er flere steder ridset og trevlet. Der ses i plastskærebræt flossede kanter og revner i selve
skærebrættet. Der ses i vacumpakker rustbelægninger indvendig i låg.
Fotodokumentation medtaget.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
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