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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret skadedyr på
lager. Bøde for markedsføring af farlige fødevarer kr. 20000
1

fremsendt. Følgende er konstateret: På lager er der fundet
ekskrementer fra mus på beholder med løsmålsslik og
salgsdisplay med fødevarer. Der er gnavebid i marcipanbrød
(ca. en halvdelen er væk).Under paller med fødevarer er der
ekskrementer efter mus. Det er spor efter mus i hele lageret
(20mX12m). Virksomheden havde følgende bemærkninger:
Ved skadedyrsfirmaets rutine besøg for 3 uger siden blev der
ikke konstateret spor af mus. I fredags fangede virksomheden
en mus på lageret ved beholder med løsmålsslik. Man lukker
ned for lageret som vil blive gennemgået grundigt. Paller
flyttes, fødevarer gennemgås for spor efter skadedyr.
Fødevarer, som ikke er i orden, smides ud. Skadedyrsfirma
kontaktes og kommer i morgen kl. 7. Salgslokalet med
fødevarer gennemgås og rengøres for at sikre at der ikke
markedsføres farlige fødevarer. Der er foretaget
billeddokumentation. Dette er oplyst overfor virksomheden.
Det indskærpes at virksomheden i sit egenkontrolprogram
dokumenterer hvad man har gjort ved konstatering af skadedyr

X

i virksomheden. Under tilsynet blev det konstateret at der ikke
var skriftlig dokumentation i forbindelse med at man har fanget
en mus på lageret i fredags.
3 timer
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Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af frostkøler og pålægskøler i salgsasnit. Ingen anmærkninger.
Vejledt om renholdes af mælkekøler, bl.a. skinner med prismærker.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af
skadegørere. Følgende er konstateret: I forbindelse med at der er konstateret skadedyr på lageret i fredags, har
virksomheden ikke foretaget ekstra foranstaltninger til bekæmpelse af skadedyr, f.eks. kontaktet skadedyrsfirma
og gennemgået virksomheden lokaler med hensyn til vedligeholdelse, f.eks. dør til lager fra kundeområde,
interne procedurer (porte til lager holdes lukket).
Virksomheden havde følgende bemærkninger. Det bliver gjort med det samme.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set dokumentation for kontrol med
opbevaringstemperaturer fra maj-september 2017.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger. FVST har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen.
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