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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Bødeforelæg fremsendt.
10.000 kr. Følgende er konstateret: På lageret er der ophobning
af fødevarer som er udløbet, de udløbet fødevarer er placeret
på et stativ på hjul, hvor hylder på stativet er proppet med
udløbet fødevarer, der er fødevarer som fersk kød hakket,
stykker/skriver, flere slags fersk fisk, flere slags kylling, pålæg.
Der er indkøbskurve med udløbet fødevarer af samme slags
fødevarer, der er kasser med udløbet fødevarer, grønsager.
Nogle af de udløbet fødevarer er placeret op af og på andre
fødevarer, som opbevares på lageret til videre salg. På stativet
med ophobning af de mange fødevarer som er udløbet af dato.
fx. dansk kylling overlår sidste anvendelse 28. april, dansk flæsk
i skriver 29. april, torskefars 28. april, hamburgerryg pålæg 26.
april, kulmule filet 28. april, økologisk. hakket grisekød bedst
før 25. april. Nogle af fødevarerne som fiskevarer er
emballagen oppustede.
Ophobning af udløbet fødevarer står på et stativet, flere
indkøbskurve, flere kasser, affaldspose med brød og kager, som
fylder i lageret, så der er ikke plads til de fødevarer de har
modtaget kl 6.20 jf. butikschefen, som kom kl 6.30. De 5 paller
X
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med fødevarer er placeret ude foran affaldscontainerne under
åben himmel. Affaldscontainerne er ikke tilgængeligt og kan
2 timer 20 min.
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ikke kommes til. Affaldscontainerne står en del åbne, nogle er overfyldt, enkel container, hvor låget ikke er
lukket. Der er ophobning af fødevarer som kartofler, æbler, appelsiner mv. udenfor under åben himmel i kasser.
Der er mulighed for at skadedyr har frit adgang til container samt fødevarer som er placeret udenfor container,
samt paller med fødevarer som er til videre salg i butikken. Udenomsareal er ikke ryddeligt, der er en del udstyr,
stativer, køleboks, kasser mv. som er placeret ud for i forhold til skadedyr. Der ligger affald omkring container
som plastik, pap mv. I lageret er der meget beskidt med klister fra fødevarer, skoene sidder fast mod gulv, sorte
belægning, pap mv. under stativ, langs kanter, ved pappresseren og gulv generelt. Rengøringsvask er snavset, der
opbevares en spande med snavse vand og affald, der flyder med fødevarer som er udløbet og er faldet ned fra
stativet.
Billede dokumentation er medtaget. Talt med hovedkontoret og distriktschefen er kommet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden modtager mange varer, som der ikke er plads til
og påsken. Der kommer en del skraller i containerne både i åbningstiden og udenfor åbningstiden. Butikschefen
har ringet efter hjælp.
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