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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Der nedlægges forbud mod
V/ KAFFEIMPERIET - ØST A/S

markedsføring i virksomheden. Forbud fremsendt. Følgende er

Cypernsvej 5

konstateret: Der er tydelige tegn på rotter. Der er konstateret

2300 København S

hul i endevæg på del af lager med emballage og isolering ligger

24230694

inden for hullet sammen med mange store rotte ekskrementer.
På paller og langs samme væg er der ligeledes konstateret
ekskrementer. I hjørne bag reoler, billeder og julesække er der
4

ligeledes konstateret ekskrementer. På tilstødende kaffelager er

2

der konstateret bidmærker i enkeltpakninger med minimælk til

4

kaffe. Skadedyrsfirma fra københavs kommune har konstateret
rottespor på lageret samt at rotten har været på lageret i

1

længere tid. Fødevarestyrelsen vurderer, at der er risiko for
fødevaresikkerheden, hvis forholdet fortsætter.
Forbuddet er gældende indtil Fødevarestyrelsen har ophævet
forbuddet.

1

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi er ikke helt
enige. Har ofte været på lageret om aftenen og ikke konstateret
noget.
Vejledt konkret om skadedyrssikring, skadedyrsbekæmpelse,
destruktion af muligt kontaminerede fødevarer samt rengøring
og desinfektion af fødevarer, lokaler, udstyr,
fødevarekontaktmaterialer og inventar.
Bøde for markedsføring af farlige fødevarer fremsendt, 60.000
kr.
Følgende er konstateret: jf. ovenstående. Virksomheden havde
ingen bemærkninger.
Bøde for manglende underretning af Fødevarestyrelsen
fremsendt, 30.000 kr..
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke underrettet
Fødevarestyrelsen om fund af skadedyr på lager. Virksomheden
er vidende om eller burde have vidst, at der er sket
markedsføring af farlige fødevarer, fordi medarbejdere har
været bevist om der var skadedyr, idet virksomheden har opsat

X

rottefælder og konstateret bidmærker i enkeltpakninger med
minimælk til kaffe
13-04-2018
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Påbud om tilbagetrækning fremsendt. Da der er konstateret rotter på lageret og at disse har været på lageret i
længere tid påbydes virksomheden at trække alle fødevarer (mælkebrikker, fødevarekontaktmaterialer, kaffe, te
og drikkevand)tilbage, der er distribueret fra virksomhedens lager de sidste 30 dage. Distributionslisten over
kunder og hvad der er solgt tilbage fra den 13. marts 2018 -13. april 2018 skal være Fødevarestyrelsen i hænde
senest mandag d. 16. april 2018 kl. 12. Virksomheden skal ved tilbagetrækningen oplyse om årsagen samt, hvad
aftagervirksomheden skal gøre ved varerne samt risikoen ved berøring med de kasser der er leveret
Virksomheder der har modtaget varer d.d. den 13. april 2018 skal have besked i dag.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har sendt mail og ringet til de kunder der har modtaget varer i
dag og vi sørger for resten inden kl 12 på mandag.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler/udstyr. Det indskærpes, at lokaler/udstyr, hvor der findes
fødevarer, skal holdes rene fødevarelokalernes grundplan, udformning, udførelse, beliggenhed og dimensioner
skal være således, at der er mulighed for god hygiejnemæssig praksis, som bl.a. indebærer beskyttelse mod
kontaminering. Følgende er konstateret: Gulv på lager fremstår beskidt med belægninger af støv og skidt. Der er
generelt meget rodet på lager. Spande med gammelt vand efter en vandskade står stadig på lageret. Private
genstande som cykler, bordfodbold, stole, kasser med børneting, skøjter og div. udefinerbare ting står blandet
mellem virksomhedens fødevarer og fødevarekontaktmateriale. .
Virksomheden havde ingen bemærkninger. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen
kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på indskærpelse, forholdet er ikke bragt i orden.
Kontrolleret: Skadedyrssikring af lagerområde.
Bødeforelæg fremsendt, 15.000 kr..
Følgende er konstateret: 2 porte på lager slutter ikke tæt. Ved varemodtagelsesporten er der hul i begge sider af
porten. Port på emballage lager slutter ikke tæt forneden (billeder taget). Der er direkte hul i endevæg ud til
gade på emballagelager. Forholdet vedr. porte er indskærpet ved forrige tilsyn. Virksomheden havde følgende
bemærkninger; vi troede at hullerne var udbedret.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Virksomheden har link på hjemmesiden, men linket linker ikke til kontrolrapport. Følgende er konstateret: Linket
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virker ikke til kontrolrapporten. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt generelt om regler for kontrolrapport på egen hjemmeside.
Særlige mærkningsordninger: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden har ansøgt om økologi og indsendt
egenkontrolprocedurer til økologirapport.
Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår (modtagekontrol
dokumentation, adskillelse). Ingen anmærkninger
Fremsendt retsikkerhedsblanket
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