
Bliver rengøringen på jeres virksomhed udført optimalt? 
Lever den op til aftalen med rengøringsselskabet?

Rengøringsaudit

Køb en gennemgang af jeres rengøring og opnå be-
sparelser, optimering og højere fødevaresikkerhed

LEVERANCEN OMFATTER:
• Rapport med gennemgang af rengørings-

procedurer, observationer og fotodokumen-

tation

• Risikovurderinger af afvigelser samt forslag 

til forbedringer

• Gennemgang af serviceaftaler

• Rådgivning om konkrete tiltag til forbedret 

fødevaresikkerhed samt lovgivning

DMRI yder en professionel og dyb faglig rådgivning baseret 

på mange års praktisk erfaring og forskning i optimering af 

rengøringsprocesserne i kødindustrien.

Ved et samarbejde med DMRI får I gennemgået jeres eksiste-

rende rengøringsprocedurer på produktions sitet, får påpeget 

uhensigtsmæssigheder og får udleveret et udførligt forslag til 

forbedringer. Den færdige rapport er et stærkt udgangspunkt 

for yderligere dialog med jeres rengøringsselskab.



KONTAKT

 Lene Meinert 
+45 7220 2667 

LME@TEKNOLOGISK.DK 

1. Kontakt til DMRI

Kontakt DMRI, hvis I er i tvivl om jeres rengøring fungerer optimalt.

2. Aftale 

I samarbejde med konsulent fra DMRI udpeger I produktionsområde og 

fokuspunkter for audit, og vi aftaler tidspunkt og pris.

3. Audit under rengørings skift

Vi gennemgår jeres rengøringsprocedurer, dokumenter og kemiplaner og 

går efterfølgende rundt i produktionsområdet, mens der gøres rent. Vi 

observerer, hvad der foregår, og dokumenterer fejl, mangler og uhen-

sigtsmæssigheder skriftligt og med fotos.

4. Afrapportering den efterfølgende dag

Den efterfølgende dag evaluerer vi vores observationer sammen med jer 

og jeres rengøringsselskab.

        

5. Udarbejdet rapport

Vi udarbejder en udførlig rapport med fotodokumentation, vurderer ri-

sici ved eventuelle afvigelser og rådgiver om forbedringer. Vores rapport 

kan anvendes som dokumentation til både myndigheder og kunder.

OM DMRI

Danish Meat Research Institute er verdens største og internationalt førende viden-

center inden for forskning og innovation i animalske fødevarer. DMRI’s specialis-

ter udvikler løsninger til den internationale kødindustri og yder rådgivning både 

nationalt og internationalt. 

DMRI har fokus på metoder og teknikker til produktion af sikre animalske fødevar-

er af høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Samtidig tager vi maksimalt hensyn 

til arbejdsmiljøet, dyrevelfærden og det eksterne miljø.

Et tæt samarbejde sikrer det bedste resultat
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