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Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger
1

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.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Opbevaringstemperaturer i
køleinventar samt faciliteter til hygiejnisk håndvask. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Rengøring af udsalgsområde,
produktionsområde og opvaskeområde, herunder overflader
og driftsinventar. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Vedligeholdelse af udsalgsområde,
produktionsområde og opvaskeområde, herunder overflader
og driftsinventar. Ingen anmærkninger.
Væg ved kummefryser på lager i kælder, drysser ved berøring.
der fandtes inddhak med pap, plastsæk, kurve m.v., som havde
samlet løst puds og støv.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om
vedligeholdelse af overflader samt vejledt om
løsningsmuligheder, herunder regler for uvedkommende

X

inventar.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret tilgængelighed af
1 time
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dokumentation for egenkontrol.
Det indskærpes, at dokumentation for egenkontrollens gennemførelse og resultater til enhver tid skal kunne
fremvises på Fødevarestyrelsens anmodning.
Virksomheden kunne ikke fremvise udført dokumentation for deres kritiske kontrolpunkter, herunder
køleopbevaring og modtagerkontrol, siden den 13. juni 2020 og den 10. juni 2020.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Ansvarlige for egenkontrollen har fri, tror måske
dokumentationerne ligger elektronisk.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: færdigpakkede fødevarer er mærket
med følgende obligatoriske oplysninger og er læsbar fuld ingrediensliste, fremhævelse af allergene ingredienser
samt datomærkninger.
Enkelte indpakkede produkter fandtes med fremhævelse af ikke allergene ingredienser, så som hindbær, kaffe og
vanilje. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt
konkret om korrekte mærkningsoplysninger på indpakkede fødevarer, herunder mærkning med allergene
ingredienser.
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