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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på indskærpelse fra
2

forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Opbevaringstemperatur i 3 køleskabe. Temperaturer blev målt
til henholdsvis: 2,6 og 4,6 og 2,8 grader.
Vejledt virksomheden om at det skal fremgå tydeligt i
egenkontrollen, hvilket køleskab der har hvilket nummer fx ved
at give køleskabene numre 1,2,3 og tilsvarende registrere dette
i egenkontrollen.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Dokumentation for opbevaringstemperatur i
tre køleskabe med kølepligtige fødevarer. Set dokumentation
for perioden fra sidste kontrolbesøg til i dag.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
Kontrolleret: offentliggørelse af kontrolrapport på
virksomhedens hjemmesiden:
https://lahorecashandcarry.com/.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører
fødevarer på hjemmesiden. Kunder kan bestille varer, med

X

efterfølgende betaling. Kontrolrpporter er ikke offentliggjort på
hjemmesiden.
1 time 25 min.
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Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for offentliggørelse af kontrolresutater ved markedsføring på internettet.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkningssprog på udvalgte fødevarer.
Det indskærpes, at den obligatoriske fødevareinformation skal 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: 6 kageprodukter, en rosensirup, 2 chips, 1 sukkerovertrukket fennikkelfrø, 1 mango
pulp (dåsevare)var uden dansk mærkning.
KCB Jeera biscuits (mærket på engelsk) 3 stk
KCB Coconut Drops (mærket på engelsk) 3 stk
Regal ALMOND, Jammy Stars, Angel cake slices. (mærket på engelsk) 12 stk
Sooper cookies (mærket på engelsk) 24 stk.
Soan Papdi (konfekt) (mærket på engelsk, tysk, fransk) 11 stk
Layes classik (mærket på engelsk, tysk) ca. 15 stk
Kurkure naughty tomato (mærket på engelsk, tysk) ca. 30 stk
Hamdard rosensirup (mærket på engelsk) 5 kasser a 12 stk.
Punjabi mango pulp (mærket på engelsk) 8 kasser af 6 stk
Fennikelfrø sukkerovertrukket (mærket på engelsk) 9 stk.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen bemærkninger
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Foto udtaget.
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