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Fødevarerejseholdet har udført kontrol på baggrund af kontrol i

2

anden virksomhed.

1

Der er udleveret retssikkerhedsblanket og vejledt om betaling
for kontrollen.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Påbud om fjernelse af
flamingo-plader samt rengøring af skærebrætter og bord
fremsendt.
Følgende er konstateret: På sushi-produktion-bord var under
plastskærebrætter placeret plader af brugt flamingo - ligner låg
fra fiskekasser. Ved løft af skærebrætter fremkom en kraftig
lugt af fordærvet fisk.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det gør vi med
det samme.
Det indskærpes, at fødevarer i alle led skal beskyttes mod
kontaminering, der kan gøre dem uegnede til konsum eller
sundhedsfarlige.
Følgende er konstateret: På sushi-produktion-bord var under
plastskærebrætter placeret plader af brugt flamingo - ligner låg
fra fiskekasser. Ved løft af skærebrætter fremkom en kraftig
lugt af fordærvet fisk. Fra loftet i lagerum i kælderen drypper

X

vand fra rør ned på gulv / ned på kant/låg af en fryser.
Virksomheden forklarer, at der skiftes handske efter afhentning
af varer i den pågældende fryser, samt at der hver dag rengøres
4 timer

Kontrolrapport
Karma Ved Stranden ApS

Ved Stranden 22
9000 Aalborg
42102571

side 2 af 3

både gulv og fryser.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vedr. flamingoplader: "må vi ikke bruge dem" vedr: dryp fra loft.
VVS kommer i løbet af en uge.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for april 2021 for PH-måling af sushi-ris og temperaturkontrol af 5
frysere i kælderen.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Bødeforlæg: kr 2.000 fremsendt.
Kontrolleret: Ophængning af kontrolrapport.
Følgende er konstateret: Konttrolinformationsblanket vedr. ejerskifte dateret 26.03.2021 er ej ophængt.
Kontrolrapporten fra kontrol 02.02.2021 fra anden virksomhed er ophængt, lige over er ophængt
elite-smiley-mærkat, der ikke tilhører denne virksomhed.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Repræsentant for virksomheden oplyser, at han ikke har læst
strakssvar og iøvrigt har han en aftale med tilsynsførende om kontrol.
Uddannelse i hygiejne: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ansatte, der tilvirker fødevarer, er behørigt
instrueret i håndtering af fødevare.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Fisk ( tun, laks, jomfruhummer, rejer )
og kyllingebrystkyllingeoverlår.
Det indskærpes, at ledere af fødevarevirksomheder skal være i stand til at identificere, hvorfra de har fået
leveret en fødevare. Til det formål skal der etableres systemer og procedurer, hvorved sådanne oplysninger kan
stilles til rådighed for de kompetente myndigheder på deres anmodning.
Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke fremvise sporbarhedsdokumentation for ovennævnte
fødevarer. Virksomheden har fremvist en bestillingsliste ( regneark), hvori der hver uge bestilles den ønskede
mængde varer. Varerne leveres hver onsdag, der bliver ikke medsendt nogen form for
sporbarhedsdokumentation. Af mailen kan ikke ses hvilken virksomhed (CVR-nummer), som varerne bestilles
ved.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg følger systemet.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Karse, advocado, forårsløg, æg, agurk.
Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.
CVR-nummer for denne virksomhed er hverken indsat på bon-kvittering fra kasseapperat eller dankortslip.
CVR-nummer oplyst af virksomheden stemmer overens med registrering hos FVST.

Virksomheden har udleveret materiale. Der er optaget foto.
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