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Kontrolleret sker på baggrund af en analysetest.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Vejle Landevej 110

uden anmærkninger: Gennemgået virksomhedens

7000 Fredericia

varemodtagelse, procedurer for fødevarer, herunder

34027293

temperaturkontrol og emballage tilstand.
Der nedlægges forbud mod markedsføring af fødevare/fisk fra
frost boks. Forbuddet træder i kraft straks. Skriftligt forbud er
3

fremsendt.

1

Følgende er konstateret: Virksomheden er ikke autoriseret til at
håndtere fisk på køl eller frost. Men på tilsynet blev der fundet

1

en frostboks fyldt med frosne fisk. Virksomheden ikke er
autoriseret til at håndtere/opbevare fisk.
Fotodokumentation er foretaget og gennemgået med

1

virksomheden.

2

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg får det
ændret hos fødevarestyrelsen så hurtigt som muligt.
Virksomheden er vejledt om, at Fødevarestyrelsen vil stille
betingelser for ophævelse af forbud. Virksomheden er vejledt
om, at ophævelse af forbud sker på Fødevarestyrelsens
kontrolbesøg.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: Lagret.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for opbevaring af
fisk på frost. Set virksomhedens egenkontrolprogram.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Gennemgået virksomhedens
mærkningsprocedure for fødevare.
Godkendelser m.v.: Det indskærpes at virksomheden grundet
aktiviteter med opbevaring af frosne animalske fødevarer skal
være autoriseret af Fødevarestyrelsen
Følgende er konstateret: Virksomheden er begyndt og have

X

opbevaring af frosne fisk på deres lager, som skal sendes videre
ud til deres detail virksomheder. Virksomheden står registreret
som engro lager uden køl eller frost. Men på tilsynet var hele
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deres fryseboks fyldt med forskellige frosne fiskt. Virksomheden er ikke autoriseret.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg vidste det slet ikke.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
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