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Kontrolbesøget sker på baggrund af en anonym
3

forbrugerhenvendelse.

1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Bødeforelæg på 10.000 kr
fremsendt. Følgende er konstateret: Virksomheden opbevarer
store mængder af fødevarer hvor mindst holdbarheds dato er
overskredet, det drejer sig om følgende varer: 11 pakker
fiskepaté bedst før:21.09.2020, 10 pakker tunpaté bedst før:
21.09.2020, 90 pakker små chorizo pølser 23.06.2020, 40
pakker fransk landpatè bedst før: 10.06.2020, 41 flasker sennep
bedst før 14.10.2020, 14 stk. Brie á 1 kg bedst før: 16.04.2020,
4 spande med sennep bedst før: juni 2020, 3 brødkasser med
Chorizo Rosario bedst før: 01.05.2020, 8 pakker Corfits
Marrakech Lamb style Sous vide á 1 kg bedst før: 08.07.2020,
15 pakker chorizo ringstærk bedst før: 8.06.2020, 13 pakker
pålægs sky á 0,9 kg bedst før: 19.12.2019, 1 spand
abrikosmarmelade bedst før: 09.09.2020, 2 poser qinoa bedst
før: 4.01.2020, 1 glas grillet hvidløg á 1,90 kg bedst før:
18.07.2019, 8 pakker lätta margarine á 2,5 kg bedst før:
10.04.2020, 8 pakker Thise smørbart á 2 kg bedst før:
15.04.2020, ansat har d.d. anvendt fødevarerne til produktion

X

af smørrebrød og tapas platter og har ikke vurderet
fødevarerne inden brug. Den ansatte oplyser at en anden kok
skulle have smidt de pågældende fødevarer ud. Virksomheden
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havde følgende bemærkninger: Vi smider det hele ud.
Der er taget billededokumentation
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på fødevarer. Påbud om destruktion fremsendt.
Følgende er konstateret:
Virksomheden kunne ikke fremvise sporbarhedsdokumentation for: 11 pakker fiskepaté, 10 pakker tunpaté, 90
pakker små chorizo pølser, 40 pakker fransk landpaté, 41 flasker sennep, 14 stk. Brie á 1 kg, 4 spande med
sennep, 3 brødkasser med Chorizo Rosario, 8 pakker Corfits Marrakech Lamb style Sous vide á 1 kg, 3 poser
græskarkerner á 800 g, 15 pakker chorizo ringstærk, 13 pakker pålægs sky á 0,9 kg, 1 spand abrikosmarmelade, 2
poser qinoa, 12 pestoer á 200 g, 1 glas grillet hvidløg á 1,90 kg, 8 pakker lätta á 2,5 kg, 8 pakker Thise smørbart á
2 kg.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg har købt varerne af tidligere ejer og kan ikke fremskaffe
dokumentationen.
Virksomheden er informeret om, at der skal indsendes dokumentation for destruktion af fødevarer, hvor der
ikke kan fremvises sporbarhedsdokumentation til følgende mailadresse: 20@fvst.dk. Fristen for fremsendelse af
dokumentation er 18.12.2020.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- og P-numre jf. virk.dk.
Medtaget billededokumentation.
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