Genz Kød A/S

side 1 af 2

Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af
anmeldelse.
Slagtehusgade 46

Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for

1715 København V

kontrol.

15252294

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Hygiejne under produktion

2774

eller oplagring: Kontrolleret opbevaring og optøning af fersk
kød i virksomhedens kølerum og optøningsrum, opbevaring af
1

færdigpakkede fødevarer i færdigvarekølerum. Kontrollen gav
ikke anledning til anmærkninger.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Stikprøvekontrol af holdbarhed og
temperaturangivelse for fersk kød i virksomhedens kølerum og
frostlager. Ingen anmærkninger.

4

Gennemgået mundtlige procedurer med medarbejder for

1

håndtering af fersk kød med overskredet holdbarhedsdato,

4

som der foretages en faglig vurdering af med henblik på videre
håndtering. Ingen anmærkninger.
Bøde kr 22.500 fremsendt. Følgende er konstateret:
Virksomheden har til navngiven kunde- i periode 11.12.2017 til
28.12.2017 har solgt i alt 3077,1 kg tournedos okse over 8
leveringer. Ved gennemgang af virksomhedens registreringer
kan de 8 udscanninger ikke findes. Virksomheden har købt
dansk oksemørbrad 991,2 kg i november og 1401,26 kg i
december. Virksomheden oplyste at holdbarheden på
ovennævnte oksemørbrad fra oprindelsesvirksomheden er
angivet til 42 dage. Virksomheden har købt udenlandsk
oksemørbrad 2450,5 kg i november og 3332,0 kg i december.
Alle oksetournedos solgt til navngiven kunde kan således ikke
være af dansk oprindelse.
Påbud om information til aftager af oksetournadose, hvor
oprindelses landet ikke er oplyst korrekt, fremsendt.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden
vil straks i morgen tidlig informerer sine kunder om at der er
solgt udenlandske okse tournados som værende danske.
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stemmer overens med virksomhedens autorisation. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Bødeforlæg kr 22.500 fremsendt. Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke
kunne fremvise dokumentation for sporbarheds- og obligatoriske mærkning af 8 leveringer af okse tournedos
solgt i december 2017 til navngiven kunde.
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