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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Håndvask med sæbe og papir,

1

opbevaringstemperatur i køleskabe og køledisk. Kontrolleret
opbevaring af vine. Ingen anmærkninger. Kontrolleret
procedure for afhentning af varer. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af køleskabe og køledisk med ost
samt hylder med vin.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret risikoanalyse for
opbevaring af varer uden kølekrav og opbevaring af varer uden
kølekrav. Ingen anmærkninger. Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Set dokumentation for udført egenkontrol for
opbevaringstemperatur fra januar 2018 og frem til dags dato.
Generelt vejledt om at dokumentere varemodtagelse da denne
aktivitet er udpejet som et CCP i risikoanalysen.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
Mærkning og information: Følgende er konstateret: Der
mangler dansk læselig mærkning på hausmacher traditions wurstespesialitäten fra Bauer Josef. Virksomheden oplyser de

X

ikke var klar over de skal mærke med dansk og det er en
"vareprøve" de har fået hjem. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
1 time 15 min.
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overtrædelse. Vejledt generelt reglerne for at ingredienslister skal være mærket på dansk eller et dansk lignende
sprog.
Stikprøvevis kontrolleret mærkning af vin, om der er skrevet at vinen kan indeholde sulfitter. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Forskellige pølseprodukter samhandlet fra Tyskland. Ingen
anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret samhandel og import aktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomheden har købt forskellige pølser og nogle pateér hjem fra tyskland.
Virksomheden er ikke registreret til samhandel og heller ikke registreret som modtager virksomhed.
Virksomheden oplyser de ikke vil købe flere produkter hjem,samt resten af pølserne tages med hjem til privat
brug, da der ikke er særlig godt salg i dem. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for samhandel herunder aktiviteten skal registreres ved fødevarestyrelsen.
Generelt vejledt om at føre modtagerregister på animalske fødevarer der samhandles.
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