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Der er optaget fotodokumentation under tilsynet.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
fødevarer Bøde på 10.000kr for markedsføring af farlige
fødevarer bliver fremsendt.
Følgende er konstateret:Følgende er konstateret den bagerste
del ( der er direkte adgang til resten af butikken også område
med uemballerede fødevarer) af butikslokalet på gulv bag
frysere er der fundet rotte ekskrementer samt på gulv bag
gammelt inventar. Der er flere steder sat rottefælder og
musefælder op. Der er en stærk lugt af gnavere i
virksomheden. Virksomheden er vidende om eller burde have
vidst, at der er sket markedsføring af farlige fødevarer, fordi
Frysere og inventar er flyttet ud fra væggen så det er helt
tydeligt for virksomheden at der er rotter i virksomheden og de
har ligeldes opsat fælder. Virksomheden kontaktede
Kommunens skadedyrsafdeling under tilsynet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger:der er ikke rotter
nu det har der været for mange år siden.
Virksomheden sælger uemballarede fødevarer som kager/brød
og fast food
Kontrolleret opbevaring af fødevarer
Der nedlægges forbud mod markedsføring produktion i
X

virksomheden Forbud fremsendes. Følgende er konstateret: i
1 time 15 min.
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den bagerste del (der er direkte adgang til resten af butikken også område med uemballerede fødevarer) af
butikslokalet er der på på gulv bag frysere fundet rotte ekskrementer samt på gulv bag gammelt inventar. Der er
flere steder i denne del af virksomheden sat rottefælder og musefælder op. Der er en stærk lugt af gnavere i
virksomheden. Virksomheden er vidende om eller burde have vidst, at der er sket markedsføring af farlige
fødevarer, fordi Frysere og inventar er flyttet ud fra væggen så det er helt tydeligt for virksomheden at der er
rotter i virksomheden og de har ligeldes opsat fælder. Fødevarestyrelsen vurderer, at der er risiko for
fødevaresikkerheden, hvis forholdet fortsætter.
Forbuddet er gældende indtil Fødevarestyrelsen har ophævet forbuddet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Han lukkede virksomheden med det samme og satte skilt i
vinduet med "er lukket i dag"
Vejledt konkret om skadedyrssikring, skadedyrsbekæmpelse, destruktion af muligt kontaminerede fødevarer
samt rengøring og desinfektion af fødevarer, lokaler, udstyr, fødevarekontaktmaterialer og inventar.
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