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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er delvist bragt i orden.
Kontrolleret: Virksomhedens indretning og forhold omkring
placering af toilet. Det indskærpes, at der ikke må være direkte
adgang fra toiletterne til lokaler, hvor der håndteres fødevarer.
Følgende er konstateret: Virksomhedens personaletoilet i
kælderen fremstår uden et etableret forrum. Virksomheden
har d. 13/02/20 noteret i vedligeholdelsesplanen at forholdet
skal udbedres, men ikke anført hvornår forholdet ventes
udbedret. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg
har kontakt til en håndværker der kan ordne det når
coronakrisen er slut. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte
opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er konstateret:
Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af
fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire
kontrolbesøg. Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage
skærpede sanktioner i brug under visse forudsætninger.
Kontrolleret: Virksomhedens risikoanalyse. Bøde kr. 5.000
fremsendt . Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke
X

udarbejdet en fuld riskoanalyse og kan ved kontrolbesøget kun
fremvise blanket 6 for varmebehandling. Virksomheden oplyser
1 time 15 min.
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at de udover varmebehandling også har varemodtagelse, opbevaring og nedkøling. Ydermere har virksomheden
ikke vedkendt sig bøden fra for samme forhold givet ved forrige kontrolbesøg. Virksomheden har dog aktivt
tilkendegivet overfor Fødevarestyrelsen at de ønsker at vedkende sig tidligere administrative bødeforlæg.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg var sur og smed den ud, men jeg skal nok vedkende mig
bøden. Virksomheden er ved kontrolbesøget vejledt om at en dækkende risikoanalyse kan findes på
Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk samt at yderligespørgsmål kan rettes til kunderådgivning på
telefon 72270069.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Ophængning af kontrolrapporten. Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolrapporten
er korrekt ophængt ved indgangen til virksomheden.
Kontrolleret: Virksomhedens markedsføring på egen hjemmeside.
Det indskærpes, at virksomheder som markedsfører sig på egen hjemmeside skal vise de seneste fire
kontrolrapporter/kontrolresumeer på et synligt sted på hjemmesiden.
Følgende er konstateret: På virksomhedens hjemmeside fremgår link til findsmiley.dk som 2 smiley 1 og en
smiley 2, hvilket betegnes som misvisende, idet virksomhedens sidste kontrolresultat var en smiley 4.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det ved jeg ikke noget om. Det er ikke mig der laver
hjemmesiden. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
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