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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret arbejdsgange
2

for skyldning af salat og tomater. Ok
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret spoarbarhed for kebab
og iceberg. Ingen anmærkninger.
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Kontrolleret sporbarhed på tomater. Det indskærpes, at
sporbarheden skal sikres i alle led. Følgende er konstateret:
Virksomheden kontaktede ejer telefonisk som oplyste at
sporbarhedsdokumentationen opbevares hjemme privat og
først kan fremsendes når han kommer hjem, da han er på vej til
Tyskland. Medarbejder hentede derfor en bon fra anden
virksomhed i Bazaren. På denne bon fremgår ikke
modtageroplysninger (kunden nvan og adresse) og
identifikation af hvilken varer der er solgt. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: De kigger på det. Indskærpelse
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages, se klagevejledning på bagsiden

X

Forholdet er tidligere indskærpet, hvorfor der genvejledes om
sporbarhedsregler efter punkt 4.4. i sporbarhedsvejledningen
der kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Følgende
1 time 30 min.
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skal fremgå af sporbarheden: Leverandørens navn og adresse og identifikation af de leverede varer, kundens
navn og adresse og identifikation af de leverede varer, dato og mængde. Der er endvidere vejledt om, at
sporbarhedsdokumentationen skal kunne fremvises under kontrolbesøget.
Emballage m.v.: Kontrolleret at gennemsigtige skraldesække hvori der opbevares brød og røde plast knitreposer
hvor der 1) opbevares snittet løg og icebergsalat i og 2) uemballeret brød sælges i er egnet til fødevarekontakt,
Følgende er konstateret: Virksomheden kan ikke fremvise dokumetation på, at de røde poser er egenede til
fødevarekontakt. Vedr. skraldesække blev der fremvist ny rulle poser, hvorpå det fremgik at disse er lavet af
genbrugsplast, poserne er betegnet til affald, og ikke at de er egnet til fødevarer.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som ea bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for emballage til fødevarekontakt. Der skal kunne fremvises anvendelsesanvisninger
fra leverandør om egnethed af emballagen til fødevaren.
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