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Fødevarerejseholdet har foretaget gebyrbelagt opfølgende
3

kontrol.
Der er udleveret retssikkerhedsblanket.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
fødevarer i butikken og herunder stikprøvevis kontrolleret
opbevaringstemperaturer i kølere og frysere, OK.
Hygiejne: Rengøring: Stikprøvevis kontrolleret renholdelse i
butikslokalet, OK.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret ophængning af
senest fremsendte kontrolrapport, OK.
Mærkning og information: Der er fulgt på på bøde vedr. brud
på beslaglæggelse. Forholdet er bragt i orden.
Idet der ved tidligere kontrolbesøg er beslaglagt yderligere
varer, er kontrolleret, at beslaglæggelse overholdes. D.d.
konstateret, at beslaglagte varer er til stede i virksomheden,
OK.
Der er fulgt op på beslaglæggelse af Mici-produkter (Selgros)
fra tidligere kontrol - 17 pakker á ca. 900 g.
I forbindelse tidligere kontrol: Virksomheden fremviste
indledningsvist sporbarhedsdokumentation i form af faktura for

X

levering af "mici selgros gastro" til virksomheden hovedafdeling
i København, dateret 2. maj 2018. Konstateret på mærkningen,
at varen er indfrosset 26. juni 2018. For 1 pakke er
1 time
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produktionsdato 6. juni 2018. Derfor vurderes der ikke at være sammenhæng mellem varen og dokumentet.
Senere under kontrolbesøget fremviste virksomheden transfer report fra 8/7 (2018)om levering af i alt 60 kg. af
produktet. Efterfølgende har virksomheden sendt mail med endnu en ny faktura og med forklaring om, at det
tidligere fremviste blot var en "proforma" faktura. Den nye faktura er stilet til virksomhedens afdeling i Kbh. og
ikke til virksomheden her i Ikast.
Som tidligere konstateret, er der tale om et produkt, som jf. identifikationsmærkningen er beregnet til det
rumænske hjemmemarked. Det kan således ikke lovligt markedsføres i DK.
På denne baggrund, og uanset det fremviste/fremsendte, påbydes virksomheden at destruere og bortskaffe de
17 pakker.
Skrivelse herom er fremsendt til virksomheden.
Varerne er under kontrolbesøget pakket ud, farvet med destruktionsfarve og bortskaffet til affaldscontainer.
Påbuddet betragtes derfor som efterkommet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: det er OK.
Stikprøvevis kontrolleret dansk mærkning på færdigpakkede fødevarer, som udbydes til salg i butikken.
Konstateret enkelte stave- eller oversættelsesfejl (f.eks. blomkål er anført som "kål" og saft anført som "soft").
Vejledt om fortsat fokus på korrekt mærkning på dansk.
(Der er udleveret diverse materiale (skrivelser, kontrolrapport), idet det er konstateret, at digital post ikke har
kunnet fremsendes).
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