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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Set mulighed for hygiejnisk håndvask.
Kontrolleret opbevaringstemperatur i diverse frysemontre og
frysebox.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er konstateret: Køleskab med
røgvarer er beskidt ved gummilister.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse da virksomheden ellers
fremstår ren og pæn.
Vejledt generelt om reglerne for rengøring.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for
varemodtagelse samt opbevaring på frost for perioden siden
sidste tilsyn 19.05.2020 og frem til dags dato.
Mærkning og information: Det indskærpes, at der for
fødevarer, der indeholder allergene ingredienser, skal allergene
ingredienser fremhæves visuelt i ingredienslisten.
Følgende er konstateret:
4 pakker med skinkemedister hvor allergene ingredienser ikke

X

er fremhævet (Mælk, Mel) som allergen ingrediens, fremgår
ikke af Skinkemedisterens ingrediensliste.
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7 pakker Ringridderpølser med Hvidløg er allergene ingredienser ikke fremhævet fra øvrige ingredienser
(Tørmælk, hvedemel)
2 pakker Luxuskålpølser røget er allergene ingredienser ikke fremhævet fra øvrige ingredienser (mælk).
Virksomheden havde følgende bemærkninger jeg syntes jeg havde fået styr på det.
Virksomheden fjernede ved tilsynet ovenstående fødevarer fra butik.
Billede dokumentation er taget.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Følgende er konstateret: Pakker med Wienerschnitzel af inderlår ligger i fryser det fremgår ikke af pakkerne om
det er kalvkød.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om af fødevarer ikke må sælges under omstændigheder, der er egnet til at vildlede forbrugerne
med hensyn til varens oprindelse.
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