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Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af butik. OK
4

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret generel vedligeholdelse
af butik. OK
Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er
kontrolleret uden anmærkninger: virksomhedens risikoanalyse
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret procedure for reaktion
på afvigelser. OK
Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er
bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:procedure for
reaktion på afvigelser. OK
Vejledt generelt om krav til obligatorisk mærkning af
færdigpakkede fødevarer herunder at færdigpakkede fødevarer
skal være mærket på dansk eller andet sprog der kun ved
uvæsentlige forskelle i stavning adskiller sig fra dansk.
Vejledt om regler for mærkning af tilsætningsstoffer herunder
at tilsætningsstoffer skal mærkes med kategoribetegnelse og

X
X

tilsætningsstoffets specifikke navn eller E-nummer
Bødeforelæg fremsendt: 7.500 kr Følgende er konstateret:
Flere varer udbudt til salg i butikken er ikke mærket på dansk
1 time 30 min.
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eller andet sprog der kun ved uvæsentlige forskelle i stavning adskiller sig fra dansk. Følgende varer var udbudt
til salg uden dansk mærkning:
Chocolate cream sandwich bisquit, 160 g (15 stk)
Ginger cookie, 160 g (2 stk)
Coconut biscuits, 200 g (10 stk)
Pista almond cookies, 216 g (5 stk)
Parle-G Biscuits 79,9 g (60 stk)
Black bean garlic sauce, 368 g (10 stk)
Peking duck sauce, 383 g (5 stk)
Butter cookies, 216 g (5 stk)
Tom ka paste 400 g (4 stk)
Hoisin sauce, 200 ml (1 stk)
sriracha mayo sauce, 200 ml (10 stk)
Chilli sauce, 455 mL (7 stk)
Biryani paste, 283 g (6 stk)
Mango pickle, 500 g (4 stk)
Rambutan in syrup, 565 g (14 stk)
gulab jamun, 1 kg (9 stk)
Birds custard powder, 300 g (11 stk)
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vil rette op på dette.
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