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Kontrolrapport tekst er ændret den 7. December 2017
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes af fødevarer
Blomstervej 70

skal opbevares beskyttet mod kontaminering. Kontrolleret

8381 Tilst

opbevaring af fødevarer. Der opbevares udelukkende nødder i

27213243

lukkede klodskasser. Indskærpelse vil blive fremsendt.
Følgende er konstateret: Der er i virksomhedens lokale
konstateret mus. Der er ved væg set indgangshul i gulvet. Ved
3

tilsynets start blev der set en mus løbe hen til hullet. Bag reoler
langs væg med opbevaring af emballerede fødevarer, ( som er
ejet af andet virksomhed men i samme lokale som Kong
guklerod) er der fundet muse ekskrementer. I virksomhed som
Kong Gulerod deler lokale med er der direkte adgang for mus
til krydderurterum hvor der er indgangshuller, bid og
udskuppet isoleringsmateriale.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomhedens
ejer oplyser at de retter op på forholdet.
Indskærpelse medfører gebrybelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Kontrolleret opbevaring af fødevarer:
Der nedlægges forbud mod markedsføring Forbud fremsendes.
Følgende er konstateret: Der er i virksomhedens lokale
konstateret mus. Der er ved væg set indgangshul i gulvet. Ved
tilsynets start blev der set en mus løbe hen til hullet. Bag reoler
langs væg med opbevaring af emballerede fødevarer, ( som er
ejet af andet virksomhed men i samme lokale som Kong
guklerod) er der fundet muse ekskrementer. I virksomhed som
Kong Gulerod deler lokale med er der direkte adgang til
krydderurterum hvor der er indgangshuller, bid og udskuppet
isoleringsmateriale.
Fotodokumentation medtaget. Fødevarestyrelsen vurderer, at
der er risiko for fødevaresikkerheden, hvis forholdet fortsætter.
Forbuddet er gældende indtil Fødevarestyrelsen har ophævet
forbuddet.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det retter vi op
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på.
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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