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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol. Kontrollen er
1

oprindeligt op startet den 12-11-2019 af FødevareNordØst og

4

videreført den 13-11-2019 af Fødevarerejseholdet. Der er
udleveret blanket om retssikkerhed og vejledt om betaling for
kontrollen
Hygiejne: Rengøring: Ved tilsynet den 12-11-2019 blev det
konstateret, at der på flisevæg under koldjomfru var gule
klistrede belægninger af gamle produktrester. På flisevæg
under opvaskebord er der mørke gule klistrede belægninger af
gamle produktrester. I kælder, hvor der opbevares
kummefryser med fødevarer er der flere steder store mængder
spindelvæv. Indvendig i isterningemaskine, hvor der opbevares
isterninger, er der mørke fastgroede belægninger. Kant på
isterningmaskine har fedtede mørke belægninger af skidt og
snavs. Endvidere blev det konstateret at der på hylder i
kølerum i kælder, var ansamlinger af hvide og mørke lodne
belægninger, lige nedenunder står der en bradepande med
confiteret and, som ikke er afdækket. Virksomheden er
tidligere og inden for de seneste 2 år sanktioneret for
utilstrækkelig rengøring i køkkenlokaler samt i lagerlokaler.

X

Administrativt bødeforelæg på 10.000 kr. er fremsendt.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
lokaler og udstyr. Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes
2 timer
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fødevarer, skal holdes i god stand. Redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal
være udformet og være fremstillet af sådanne materialer og holdes i en sådan stand, at risiko for kontaminering
reduceres mest muligt.
Følgende er konstateret: på væg under koldjomfru mangler der en række fliser. Enkelte lister i kold jomfru er itu.
Flere steder i produktionsområder er der revner i gulvet, samt fliser i kælder er itu. Virksomheden havde ingen
bemærkninger.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Mærkning og information: I kummerfryser i kælder er der opbevaret 4 store laksesider uden mærkning. Ved
forespørgsel på sporbarhed på 4 laksesider og 2 store kamsteger blev det oplyst af ansat at de ikke havde noget
sporbarhedsdokumentation. Fødevarestyrelsen kunne kontakte virksomhedens ejer, såfremt
sporbarhedsdokumentationen på de førnævnte produkter ønskes.
Ved den videreførte kontrol onsdag den 13-11-2019 ligger der dokumentation for ovenstående produkter.
Faktura på laksesiden er fra en tidligere levering. Ved henvendelse til ejer oplyses det, at det er den forkerte der
er blevet fremsendt og fremsender straks herefter faktura af nyere dato. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: I reception ses en faktura vedr. Deal ophold Sophiendal Slotshotel Danske Slotte FMBA. Af
denne faktura fremgår et andet cvr nr. end det Fødevarestyrelsen har virksomheden registreret på.
Virksomhedens repræsentant kan ikke redegøre for hvilket cvr nr. virksomheden drives i.
Virksomheden anmodes derfor om at udskrive strimmel fra dankortterminal hvoraf cvr nr. ligeledes vil fremgå.
Virksomhedens repræsentant oplyser at det har de ikke lov til jf. deres chef. Fødevarerejseholdet udskriver
derfor selv en "transaktionsliste" fra dankort terminalen.
Heraf fremgår cvr nr. samme cvr nr. som er registreret hos Fødevarestyrelsen.
Ved telefonisk kontakt til ejer oplyser han, at der ikke foreligger nogen instruktioner om at personalet ikke må
vise os dette. Det er noget vrøvl og han vil protestere. Dankort terminalen er lejet af nets. Han må anvende de
numre som han har lyst til. De kan ikke kører en strimmel ud fordi den er tom.
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En fødevarevirksomhed skal efter anmodning fra tilsynsmyndighederne give alle oplysninger, herunder om
økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for kontrollens gennemførelse, samt vederlagsfrit
yde tilsynsmyndighederne fornøden bistand ved kontrol, prøve-udtagning, kopiering og udlevering af skriftligt
materiale og udskrift af elektroniske data samt andre foranstaltninger, der iværksættes i henhold til
fødevarelovgivningen.
Bødeforelæg på 5000 kr. for ikke at yde den fornødne bistand/medvirke til kontrollens gennemførelse, er
fremsendt.
Der er optaget fotos til dokumentation.
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