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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
2

uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer i butik, herunder
opbevaring af fødevarer på frost.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af butikslokale samt
personalefaciliteter.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
Vejledt konkret om, at virksomheden kan hænge
kontrolinformationsblanketten op. Hvis kontrolrapporten
hænges op, skal alle sider kunne ses udefra.
Mærkning og information: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er delvist bragt i orden.
Kontrolleret dansk mærkning.
Det indskærpes, at når en fødevare markedsføres i Danmark
skal den obligatoriske fødevareinformation være anført på
dansk eller på andre sprog, der i det konkrete tilfælde kun ved
uvæsentlige forskelle i stavning adskiller sig fra dansk.
Følgende er konstateret: Ved stikprøvekontrol af mærkning af
Danisa traditional butter cookies var dåserne mærket på dansk.
Ingredienslisten på Arla Dano milk pulver 900 g var ikke på

X

dansk. Der var påsat en label med nogle oplysninger på dansk.
Ingredienslisten er anført på engelsk andet steds på
1 time 15 min.
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emballagen. Virksomheden fjernede produkterne fra butikken under kontrolbesøget.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har fået godkendt den danske mærkning af Arla. Vi vil fjerne
produkterne fra butikken og kontakte Arla.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt konkret om hvilke oplysninger der skal anføres på emballagen og hvordan oplysninger skal anføres på
emballage. Bl.a. næringsdeklarationen og dens opsætning.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på
minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Anmærkninger hos sådanne virksomheder med dårlig
regelefterlevelse medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
Der er taget billeder af mærkningen.
Tilsætningsstoffer m.v.: Vejledt konkret om, at fødevare tilsat næringsstoffer skal overholde reglerne for
tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer.
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