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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af

4

kontrol i anden virksomhed.

1

Udleveret retssikkerhedsblanket og henvist til klagevejledning.
Vejledt om betaling for kontrol.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask og
tørring af hænder. Opbevaringstemperatur af fisk.
Virksomheden har redegjort for opbevaring af sushi uden for
køl. Virksomheden har redegjort for holdbarhed af tun og rejer
efter optøning og anvendelse af disse før udløb.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene.
Følgende er konstateret: I opvaskelokale, som er i direkte
forbindelse med køkken, forefindes flere døde kakerlakker
under opvaskebord, i en gastrobakke med vand. Ligeledes
forefindes bag sæbedispensere, i hyldeknægt og bag en
opslagstavle ekskrementer efter kakerlakker og flere døde
kakerlakker. I vinkøleskab i kælder samt i rum, hvor der findes
drikkevarer kan der ligeledes konstateres flere døde

X

kakerlakker.
I kakerlakfanger/fælde opsat af skadedyrsfirma er der enkelte
levende kakerlakker.
4 timer 25 min.
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Virksomheden oplyser at de har bekæmpet disse og er opmærksom på problemet, men det er et generelt
problem for bygningen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det får jeg bragt i orden. Vi har for et par måneder siden
bekæmpet for kakerlakker, og siden har vi ikke set levende kakerlakker.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for
varemodtagelse og tidsstyring af produkter der opbevares uden for køl.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Ophængning af kontrolinformationsblanket.
Det indskærpes, at i nye virksomheder skal der ved ejerskifte indtil modtagelse af kontrolrapport ophænges den
kontrolinformationsblanket, som udleveres af Fødevarestyrelsen
Følgende er konstateret: Kontrolinformationsblanketten er ikke ophængt. I stedet er kontrolrapport den 10.
marts 2021 fra tidligere ejer ophængt. Virksomheden har efterfølgende lavet ejerskifte med tilbagevirkende
kraft fra den 8. februar 2021.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Kontrollanten har kun givet os denne ved kontrollen den 10.
marts 2021.
Vejledt om at virksomheden i forbindelse med sit ejerskifte har modtaget en kontrolinformationsblanket, som
skal ophænges.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrolbesøg. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Uddannelse i hygiejne: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ansatte, der tilvirker fødevarer, er behørigt
instrueret i håndtering af fødevarer.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed for følgende fødevarer: Tun, laks & jomfruhummer via
faktura. Virksomheden oplyser mundtligt at al fisk modtages fra en specifik leverandør. Der fremvises
sporbarhed via faktura, hvor leverandør ikke er registreret ved Fødevarestyrelsen på den oplyste adresse som
fremgår af fakturaen. Selve cvr-nummeret er registreret på anden adresse som også oplyses at være derfra
leverandøren har sin produktion. Al fisk, saucer(Ingefær, soja wasabi) og ris kommer fra denne virksomhed. Det

27-04-2021

Kontrolrapport
Karma Trianglen ApS

Trianglen 4
2100 København Ø
42100331

side 3 af 4

vurderes at sporbarheden er sandsynliggjort, men leverandørens navn og adresse er forkert. Forholdet vurderes
under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt virksomheden om regler
vedr. sporbarhed og udformning af sporbarhedsdokumentation.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det siger jeg videre.
Kontrolleret markedsføring med sygdomsanprisninger.
Bødeforelæg på 10.000 kr. fremsendt. Følgende er konstateret: På virksomhedens hjemmeside
www.karmasushi.dk under ”Info” og ”Kort om Sushi” er der konstateret brug af bl.a. følgende
sygdomsanprisninger:
”Selv samme professor har opstillet en række begrundelser for, at vi oftere bør spise sushi og i særdeleshed
tang. Befolkninger, som spiser meget tang, fisk og skaldyr, har færre tilfælde af hjerte-kar-sygdomme og forhøjet
blodtryk – samt højere gennemsnitslevealder. Salt udvundet af tang har højt indhold af kalium, hvilket, i
modsætning til almindeligt salt, sænker blodtrykket. Tang har højt indhold af vigtige mineraler og vitaminer,
essentielle aminosyrer og kostfibre. Fiberindholdet i tang er meget større end i grønsager og frugt. Tang har højt
indhold af umættede og essentielle fedtsyrer, specielt omega-3-fedtsyren, EPA, som modvirker
hjerte-kar-sygdomme. Tangens omega-3-fedtsyrer reducerer kolesterol i blodkarrene. Danske og internationale
forskningsprojekter tyder også på, at tang virker cancerhæmmende i dyreforsøg og cellekultur”.
Det er ikke tilladt at anprise en fødevare med egenskaber vedrørende forebyggelse, behandling og helbredelse
af en menneskelig sygdom eller give indtryk af sådanne egenskaber.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg vil rette hjemmesiden til med det samme. Jeg undrer mig
over at det er første gang i de 11-12 år vi har haft hjemmesiden karmasushi.dk, at vi hører om dette.”
Det indskærpes, at henvisninger til generelle, uspecifikke gavnlige virkninger, som næringsstoffet eller fødevaren
har for et godt almenhelbred og velvære, kun må anvendes, hvis de ledsages af en beslægtet specifik
sundhedsanprisning, der er opført på de i artikel 13 eller 14 fastsatte lister. Følgende er konstateret: På
virksomhedens hjemmeside www.karmasushi.dk under ”Info” og ”Kort om Sushi” er der konstateret brug af bl.a.
følgende uspecifikke sundhedsanprisninger:
”Sushi og sundhed. Sushi er godt for kroppen, da der er en kaloriefattig kostform. Samtidig rummer den særlige
og sunde fedtstoffer, som findes i fisk skalddyr og tang. Sushien indeholder en passende mængde proteiner og
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kulhydrater i form af sushirisen, og i de andre forskellige ingredienser findes mange gavnlige vitaminer og
mineraler.”
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Kontrolleret anvendelse af følgende sundhedsanprisninger anvendt på virksomhedens hjemmeside
www.karmasushi.dk under ”Info” og ”Kort om Sushi”:
”Sushieksperten Ole G. Mouritsen, som er forsker ved Odense Universitet, mener, at en kost rig på
flerumættede fedtsyrer, hvilket blandt andet findes i store mængder i fisk, kan være medvirkende til, at man
lever længere.”
og
”Ydermere kan flerumættede fedtsyrer efter sigende have en særlig gavnlig indflydelse på hjernens udvikling.”
og
”Wasabi-pastaen, som anvendes som tilbehør, har den vigtige egenskab, at den fremskynder fordøjelsen af
proteiner”
Det indskærpes, at det ikke er tilladt at anvende andre sundhedsanprisninger end dem, der er godkendte eller
omfattet af overgangsbestemmelser (”on hold”).
Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for, at ovenstående
sundhedsanprisninger er godkendt, eller at EFSA har en anprisning under vurdering, som omhandler det
pågældende stof/ingrediens, herunder at sammenhængen mellem stoffet/ingrediensen og anpriste effekt er i
overensstemmelse med ID-nummeret.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg vil rette hjemmesiden til med det samme. Jeg undrer mig
over at det er første gang i de 11-12 år vi har haft hjemmesiden karmasushi.dk, at vi hører om dette.”
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt generelt om anvendelse af ernærings- og sundhedsanprisninger i markedsføringen herunder henvist til
Fødevarestyrelsens hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret cvr-nummer, ejerforhold og fødevareaktiviteter. Ingen anmærkninger.

27-04-2021

