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Fødevarerejsholdet har udført kontrol på baggrund af kontrol i

2

anden virksomhed.
Der er udleveret retssikkerhedsblanket og vejledt om betaling
for kontrol.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Stikprøvevis kontrolleret
opbevaringstemperaturer (kølefaciliteter i køkkenområdet,
fryserum og køleskab i kælder), OK.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til
bekæmpelse af skadegørere.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger
til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret: i lagerrum i kælder, hvor der bl.a.
opbevares indpakkede fødevarer på hylder, indpakkede
fødevarekontaktmaterialer, og står et køleskab med bl.a.
dressinger, er der afløbsslange fra vaskemaskine, som går ned i
kloak. Der er åbent direkte ned til kloak og vandspejlet ses
under afløbsslangen. Der synes ikke at være nogen
skadedyrssikring ved eller i kloakken. Adspurgt ved
virksomhedens repræsentant ikke, om der er nogen form for
skadedyrssikring nede i selve rørene.

X

Ved visuel kontrol kan Fødevarerejeholdet ikke se spor efter
skadegørere i rummet d.d. Rummet er i åben forbindelse til
andet rum, hvor frostrum er placeret. Der konstateres heller
4 timer 15 min.
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ikke spor efter skadegørere i tilstødende rum.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: det har jeg ikke været opmærksom på. Jeg ved ikke om der er
nogen skadedyrssikring længere nede i rørene. Det får vi set på med det samme.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomheden oplyser, at der siden Fødevarestyrelsens seneste kontrol på adressen har været
vedligeholdelsesarbejde i ejendommen, og, at områder i loftet i kælderrum i den forbindelse har smuldret.
Loftet ses d.d. med afskallende pus. Virksomheden forklarer, at de har foretaget rengøring, smidt varer og
indpakning ud, som var blevet beskidt. Enkelte steder i rummet ses der stadig støv og rester af nedfaldet pus.
Der vurderes at være tale om en bagatelaftig overtrædelse i den konkrete situation.
Der er vejledt konkret om fortsat fokus på renholdelse pga. defekterne i loftet, samt sikring af vedligeholdelse af
loftet, således der ikke er risiko for, at opbevarede fødevarer og fødevarekontaktmaterialer kontamineres.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for udført egenkontrol vedr. opbevaringstemperaturer,
produktion (kontrol af pH i sushiris og varmebehandling) og varemodtagelse (april 2021), OK. Virksomheden
bruger e-smiley og dokumenterer vedr. opbevaringstemp. og produktion én gang om ugen og varemodtagelse
én gang om måneden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret ophængning af kontrolinformation.
Det indskærpes, at i nye virksomheder skal der ved ejerskifte indtil modtagelse af kontrolrapport ophænges den
kontrolinformationsblanket, som udleveres af Fødevarestyrelsen.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ejerskiftet, og i den forbindelse modtaget kontrolinformation som
skulle hænges op, indtil virksomheden modtager sin første kontrolrapport. Kontrolinformation er ikke ophængt
d.d.. Der er i stedet ophængt kontrolrapport, som er fra tidligere virksomhed på adressen, som havde et andet
navn og CVR-nummer.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg har ikke været opmærksom på, at det ikke var det korrekte
CVR-nummer. Jeg troede, at kontrollen dengang og kontrolrapporten gik til det rigtige/nye CVR-nummer.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
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Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret, at ansatte, der tilvirker fødevarer, er behørigt instrueret i håndtering af
fødevarer. Ud fra Fødevarerejseholdets observationer af medarbejdere, der tilbereder sushi d.d., vurderes disse
at være behørigt instrueret i forhold til de opgaver, som de udfører under kontrollen, OK.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: letrøget tun nigiri, laks nigiri, masago
orange, letrøget tun maki, sorte bønner, jomfruhummerruller, torpedorejer, yuzu cocktail, Wasabi purløg creme,
hvid og sort sesam, crunch, seaweed salad, avocadoer, agurk, citroner og lime.
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 på Fødevarestyrelsens anmodning.
Følgende er konstateret: Virksomheden kunne alene fremvise sporbarhedsdokumentation (faktura) for køb af
avocado og agurker. Virksomheden oplyser, at man ikke har gemt faktura for lime og citroner.
For de øvrige varer oplyses disse at blive leveret fra virksomhedens produktionsfabrik på anden adresse.
Virksomheden forklarer, at der udfyldes en bestillingsliste til produktionsfabrikken, som returneres
efterfølgende sammen med de bestilte varer. Virksomheden gemmer normalt ikke denne liste. Én liste dateret
11/4/2021 er fundet blandt papirer i virksomheden. Der er anført tal ud for flere varelinjer, bl.a. "Nigiri - tun",
"laks topping", "jomfruhummerrulle" og "kryddermarinade" m.m.. Bestiller er identificeret som ”Karma Sushi”
og ”Afdeling Frederiksgade” – dvs. ufuldstændig navn og adresse. Og listen indeholder ingen oplysninger om hos
hvem der bestilles, eller hvorfra der leveres.
Virksomheden kan dermed ikke fremvise sporbarhedsdokumentation for fødevarerne. Og virksomhedens
sporbarhedssystem vurderes utilstrækkeligt, idet oplysningerne heller ikke kan stilles til rådighed i forbindelse
med kontrollen. Ud fra øvrige oplysninger fra anden kontrol og ud fra fødevarernes mærkning, vurderes
varernes oprindelse dog sandsynliggjort.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: jeg var ikke klar over, at det skulle gemmes. Det må vi gøre
fremadrettet.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Der er taget fotos.
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