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Fødevarerejseholdet har foretaget opfølgende kontrol. Der er
ikke foretaget udvidet førstegangskontrol.
1

Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for
kontrol.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fødevarestyrelsen forbyder
opbevaring , håndtering og forarbejdning af fødevarer med
henblik på markedsføring på adressen Blegvadbrovej 8, 8990
Fårup. Skriftligt forbud fremsendes.
Følgende er konstateret: Se ovenfor. Virksomheden er ved
forrige kontrol blevet vejledt om regler for opbevaring af
fødevarer. Virksomheden har på trods af dette samt bøde og
påbud om destruktion fortsat aktiviteterne med opbevaring
uhygiejnisk. Kontrollen har omfattet inspektion af skur med
køleskab og frysere, det private køkken (ingen
erhvervsmæssige aktiviteter under kontrollen) samt køleskab
og fryser placeret i haven. Fødevarestyrelsen vurderer, at der
ikke umiddelbart kan foregå hygiejnisk opbevaring og
produktion fra adressen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg leder efter
egnede lokaler
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Vejledt om regler for kogekoneaktivitet, herunder særligt, at
når der produceres og serveres fødevarer i kundens private
1 time 20 min.

Kontrolrapport
Det Kolde Bord

Blegvadbrovej 8
8990 Fårup
37602906

side 2 af 2

lokaler, skal råvarer transporteres direkte dertil og opbevares på denne adresse indtil forarbejdning sker hos
kunden. Private lokaler kan eventuelt være lokaler i forsamlingshus og lignende, som kunden har lejet.
Fulgt op på bødeforlæg fra forrige kontrol. Forholdet er ikke rettet. Bødeforlæg fremsendes. Følgende er
konstateret: Der opbevares fødevarer i 2 køleskabe. Det ene er placeret under presenning i det fri direkte på
gruset i indkørslen, det andet er placeret i et skur, hvor der også er private effekter og hvor der er fri adgang
udefra. I området er der høns og hunde der løber frit rundt i området. Der er fri adgang for skadedyr. Ejer
fremviste under kontrollen 1 faktura fra Føtex og 1 faktura fra Rema som dokumentation for de varer, der blev
opbevaret i køleskabet under presenningen. Forholdet blev påtalt ved forrige kontrol. Ejer havde følgende
bemærkninger: Jeg bliver nødt til at opbevare fødevarerne her, da jeg ikke har fundet egnede lokaler og ikke kan
købe ind om lørdagen.
Fulgt op på påbud om destruktion givet ved forrige kontrol. Varerne blev destrueret under kontrollen.
Påbud om destruktion af samtlige fødevarer, der blev opbevaret i 2 køleskabe placeret under presenning og i
skur med fødevarer bestemt til forarbejdning og servering ved selskaber. Fødevarerne er angivet på tillægsside.
Følgende er konstateret: Se ovenfor. Fødevarerejseholdet vurderer, at den konstaterede opbevaring og
håndtering af fødevarer medfører stor risiko for forurening af fødevarerne fra støv, snavs, skadedyr/kæledyr
m.m., som kan gøre fødevarerne uegnede til konsum.
Fødevarerne blev under kontrollen destrueret på adressen ved overhældning af disse med destruktionsvæske.
Virksomheden er partshørt i forbindelse med destruktionen: Ejer havde følgende bemærkninger: Det er ikke
rimeligt, at I destruerer de fødevarer, jeg har købt ind i går til anvendelse i morgen.
Godkendelser m.v.: Fulgt op på indskærpelse vedrørende registrering ved Fødevarestyrelsen. Virksomheden har
registreret aktiviteterne ved Fødevarestyrelsen.
Fotos taget til dokumentation.
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