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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Sintrupvej 30 - 32

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens

8220 Brabrand

toiletfaciliter. OK. Virksomheden har dørerne lukket til

27518702

toiletterne.
Følgende er konstateret: hamburgryg udbud til salg i
kølerummet i engros supermarkedsafdlingen står åben og
1

virksomheden oplyser, at det er medarbejdernes pakke.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
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Vejledt om at medarbejders egne varer skal være tydelig
afskillelse fra varer der er udbud til salg
Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra
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forrige kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden. Følgende
er konstateret: Virksomheden har udarbejdet en risikoanalyse
for modtagelse og opbevaring af fødevarer til engros
supermarkedet. Virksomheden har i risikovurderingen ikke
beskrevet hvilke hazard der er ved modtagelse af kølevarer ud
over "damaged packaging og contamination". Der er ikke
beskrevet andre hazard og hvorfor varerne skal opbevares ved
4 grader. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får
det opdateret så den er fuld dækkende. Bødeforlæg fremsendt
15.000 Kr.
Billededokumentation foretaget samt kopi af risikoanalysen.
Mærkning og information: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden. Følgende er
konstateret: Virksomheden har markedsføring af tzatziki og
oliven tarpanade efter sidste anvendelsesdato. Tzatzikien
havde en sidste anvendelsesdato til den 24.08.20 og oliven
tarpanade til den 29.08.20. Der er 2000 g i en pakke og der er 6
bøtter tzatziki og 3 bøtter oliven tarpanade Virksomheden
havde følgende bemærkninger: Vi har mange produkter og
prøver at komme igennem det hele, men det lykkes ikke altid.
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Bødeforelæg fremsendt 30.000 kr.
Billededokumentation optaget
03-09-2020

1 time 30 min.
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Kontrolleret markedsføring af produkter med bedst før.
Følgende er konstateret: Virksomheden har samlet 20 smøreost og 3 kasser med ostestænger med overskredet
bedst før. Virksomheden har ikke tydeligt skilt for kunder at holdbarhedsdatoen er overskredet
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for markedsføring af produkter med overskredet holdbarhedsdato.
Andet: Vejledt om samarbejdet med Fødevarestyrelsen
Vist retsikkerhedsblanket
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