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Fødevarerejseholdet har idag udført kontrol i virksomheden på
baggrund af anmeldelse om skadedyr i virksomheden.
Udleveret retsikkerhedsblanket samt oplyst om
betalingsbekendtgørelsen.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
fødevarer. Bødeforlæg på 10.000 kr for markedsføring af farlige
fødevarer fremsendt.
Følgende er konstateret: I virksomhedens lager lokale for
fødevarer er der synlige sprækker og huller med direkte adgang
til det fri. På gulvet og langs væggene er der synlige
museeskrementer i størrere omfang og trods udlægning af gift
og opsætning af fælder i lokalet ses nye muselorte.
Fotodokumentation er optaget i forbindelse med kontrollen.
Tilsvarende varesortimentet som finde på lageret ses i
virksomhedens butik, hvorfor varer herfra ligeledes bliver
omfattet.
Det er fødevarestyrelsens vurdering at tis på fødevarerne og
emballagen kan vidreføres til produkterne inden i, ved
håndtering og dermed i sidste ende havne hos forbrugerne.
Endvvidere kan det konstateres at ispinde i kasser opbevares
direkte ovenpå der frosne foderkyllinger, i foderfryser
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden
X

kan godt se, at lokalet ikke er helt rent og at der er adgang til
1 time 55 min.
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det fri flere steder i rummet. Og at det ikke er ok, at opbevarer ispinde ovenpå foderkyllingerne. Men at det er
til privat forbrug. Isene var identiske med de som blev solg i butikken og blev derfor omfattet af destruktions
krav.
Markedsføringsforbud mod salg af alle fødevarer på lageret, samt de fødevarer der hidrører fra lageret (som nu
befinder sig i butikken).
Liste er udarbejdet i forbindelse med kontrollen.
Virksomheden er oplyst om muligheden for desinfektion og efterfølgende frigivelse. De produkter der blev
desinficeret i forbindelse med kontrollen er frigivet. Resten er destrueret ved overførsel til container, som
virksomheden får bragt til destruktion. Dokumentation herfor fremsendes som samlet opgørelse for foder og
fødevarer.
Virksomheden samarbejder om, at få fødevarerne i container med henblik på destruktion. Og er enig i at der
ikke er ok med skadedyr i lokaler, hvor der opbevares fødevarer og oplyser at destruktionen vil finde sted
imorgen. Er også enig i, at det ikke er ok, at opbevarer ispinde ovenpå foderkyllingerne i fryser. Virksomheden
oplyser det er til privat forbrug. Isene var identiske med de som blev solgt i butikken og blev derfor omfattet af
pbud om destruktion.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Bødeforelæg på 5000 kr. fremsendt.
Følgende er konstateret: : I virksomhedens lager lokale for fødevarer er der synlige sprækker og huller med
direkte adgang til det fri. På gulvet og langs væggene er der synlige museeskrementer i størrere omfang og trods
udlægning af gift og opsætning af fælder i lokalet, ses nye muselorte. Fotodokumentation er optaget i
forbindelse med kontrollen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden siger det er gammelt, men at han straks vil gå i
gang med at få lokalerne skadedyrssikret.
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