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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Opbevaring af emballerede
2

og uemballerede fødevarer i butiks -og udsalgsområde og på

1

fødevarelager i kælder samt faciliteter til hygiejnisk håndvask.
Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Rengøring af produktionsområde,
udsalgsområde og fødevarelager i kælder, herunder overflader
og driftsinventar. Ingen anmærkninger.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret markedsføring
med elitestatus og ophængning af kontrolrapport.
Det indskærpes, at virksomheden ikke må markedsføre sig med
elitemærkat, hvis virksomheden ikke har status som
elitevirksomhed, herunder ophængning af kontrolrapport.
Følgende er konstateret: På den ene indgangsdør, døren ved
salgsmontre, sidder elitemærkat. Den korrekte kontrolrapport
med indskærpelse er ophængt til venstre for indgangen. Ved
vinduesparti til cafeområdets indgang sidder synligt tidligere
kontrolrapport med elite.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der er klaget
over seneste kontrolrapport og derfor er eliten ikke
fjernet.Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende
kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på

X

bagsiden.
Konkret vejledt om ophængning af seneste kontrolrapport ved
1 time 50 min.
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alle indgangspartier.
Mærkning og information: Det indskærpes, at færdigpakkede fødevarer i en ingrediensliste skal være mærket
med oplysning om samtlige ingredienser, herunder fremhævning af allergener, som indgår i fødevaren på
fremstillingstidspunktet.
Følgende er konstateret: Virksomheden opbevarede flere emballerede fødevarer i kundeområde, som ikke var
mærket med ingrediensliste, herunder manglede allergener og datomærkning.
Virksomheden opbevarede 18. stk. æsker med 6 typer chokolader, 27 stk. chokoladeplader med tekst, 11 poser
med flødebollekit, 10 stk. store og 37 små stk. marcipanhjerter med tekst, 8 marcipanruller, 25 poser med 2
chokoladepinde til kakao. Tilsyn kl. 17, mængden er vurderet til at overstige dagens over-disk salg. Tilsynet blev
foretaget fra kl.16.40-17.30, hvor butikkens lukketid er kl.18.00.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Ejer oplyser, at alle emballerede fødevarer i kundeområdet skulle
være mærket med oplysninger om ingredienser og allergener, personalet er instrueret i dette. Indskærpelse
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Godkendelser m.v.: Virksomhedens cvr.nr. stemmer overens med ejerforhold registreret hos Fødevarestyrelsen.
Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Fulgt op på indskærpelse. Forholdet er bragt i orden. Virksomheden har fjernet æsker fra
salgsområde og anvender dem ikke før korrekt dokumentation er indhentet fra leverandør, hvilket er i proces.
Kontrolleret mærkning på små papirforme og cellofanposer til direkte kontakt med chokolade. Konkret vejledt
om brugsanvendelsesoplysninger på cellofanposer.
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