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Fødevarerejseholdet har dags dato foretaget kontrol i
1

virksomheden. Der er udleveret retssikkerhedsblanket og
vejledt om betalingsbekendtgørelsen.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Procedurer for opbevaring af fødevarer,
herunder opbevaring af fødevarer på køl og frost. Samtlige af
de kontrollerede fødevarer ses mærket med påsat etiket med
anført holdbarhed efter hhv. optøning og åbning.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af og orden i følgende
lokaler/udstyr: Produktionslokale/diskområde, opvask,
køleopbevaring på lager.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for
opbevaringstemperatur, varemodtagelse og rengøring for
perioden 1. januar 2020 til og med dags dato. Endvidere
kontrolleret virksomhedens afvigerapporter på områderne
rengøring og køleopbevaring.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

X

uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer, som er modtaget i virksomheden dags dato: Tre
45 min.
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slags croissanter, pølsehorn samt to slags fastelavnsboller. Kontrolleret, at de indkøbte mængder stemmer
overens ift. de solgte varer, som fremgår af udskrift af dagens salg og de mængder, der er udbudt til salg.
Virksomhed har fremvist sporbarhedsdokumentation i form af følgeseddel dateret dags dato. Af sedlen fremgår
"Ryesgade/Espresso House DK." Der fremgår ikke yderligere oplysninger om modtager - og der fremgår ingen
oplysninger om leverandør.
Virksomheden har til Rejseholdet fremvist og fremsendt mailkorrespondance med leverandøren, hvoraf det
fremgår, at virksomheden den 29. januar 2020 har anmodet leverandøren om at anføre sit virksomhedsnavn og
cvr-nummer på følgesedlerne, da man er blevet opmærksom på, at dokumentationen er mangelfuld. Desuden
har virksomheden bedt om skriftlig bekræftelse på, at de pågældende følgesedler er fra den pågældende
leverandør. Af mail fra leverandør fremgår, at leverandøren bekræfter, at de pågældende følgesedler vedrører
varer, som er leveret fra leverandør.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som værende en bagatel.
Virksomheden vejledes om, at sporbarhedsdokumentation skal være til stede i virksomheden senest på det
tidspunkt, hvor varen modtages og som minimum skal indeholde oplysninger om:
- Leverandørens navn og adresse samt identifikation af leverede varer
- Kundens navn og adresse samt identifikation af leverede varer
- Dato og om nødvendigt tidspunkt for transaktion eller levering
- Mængde, hvor det er relevant, eller antal
Der er optaget fotos.
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