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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger:opbevaring af fødevarer på køl og frost

1

ved måling af opbevaringstemperaturer.
Kontrolleret rindende koldt og varmt vand, engangspapir og
sæbe ved håndvask bag salgsdisk. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
salgsdisk, kølemontre med kager og fisk, håndvask og bord
samt stikprøvevis køl og frostrum.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for opbevaring af
køle og frostpligtige fødevarer frem til dags dato.
Mærkning og information: Kontrolleret dansk mærkning
herunder, at virksomheden mundtligt kan oplyse om allergene
ingredienser på færdigpakkede fødevarer uden dansk
mærkning. Følgende er konstateret: Der mangler dansk
mærkning på adskillige færdigpakkede fødevarer. Stikprøvevis
kontrolleret kiks og småkage og slikafdeling, frostmontre med
kager og kølemontre med kort holdbarhed og der mangler
oversættelse til dansk eller et lignende sprog.

X

Virksomheden er vejledt om reglerne for dansk mærkning og
om, at Fødevarestyrelsen, som en midlertidig foranstaltning,
1 time 15 min.
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accepterer, at færdigpakkede fødevarer markedsføres til den endelige forbruger uden mærkning på dansk. Dette
er forudsat, at virksomheden på forespørgsel kan oplyse mundtligt om allergene ingredienser i fødevaren, og
der i øvrigt ikke er fødevaresikkerhedsmæssige risici ved den manglende danske mærkning.
På grund af COVID-19 sanktioneres der midlertidigt ikke for overtrædelser af reglen om dansk mærkning.
Vejledt om regler om at skilte med at oplysninger om allergener kan fås på forespørgsel, da den er fjernet efter
nye kølemontre er opsat.
Følgende er konstateret: Der mangler skiltning med handelsnormer for frugt,nødder og grøntsager
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, da der ikke er så
meget frugt og grønt i forhold til forretningens størrelse.
Vejledt generelt om regler om handelsnormer for frugt og grønt, og at forbruger skal se et navneskilt med
oprindelsesland og klasse.
Kontrolleret sporbarhed i form af faktura på følgende fødevarer: honning i tavle fra Bulgarien (firma Vankiev) Ok.
Konstateret at der mangler mærkning på varen. Virksomheden fandt straks etiketter og fjernede straks
honningæsker fra salgsområdet. Vurderet til bagatelagtig overtrædelse ved dette tilsyn. Konkret vejledt om
regler om animalske sporbarhed herunder entydig beskrivelse i faktura med handelsnavn enhed. F.eks Honning i
tavle 100g. Der mangler desuden vægt og holdbarhed på produktets etikette, der blev fremvist ved
kontrolbesøget. Vejledt om obligatorisk mærkning af færdigpakkede fødevarer.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens CVR.nr. og registrerede aktiviteter. Ok
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