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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
1

frostvare i butik og på lager.
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Hygiejne: Rengøring: Konrolleret renholdelse af lager og butik.
Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse.
Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig
risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Følgende er konstateret: Risikoanalysen er ikke udarbejdet.
Virksomheden modtager og opbevarer varer på frost.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi udabejder en
risikoanalyse
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Vejledt om risikoanalyse og egenkontrol.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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Vejledt om at Elitesmiley er bortfaldet d.d. og virksomheden
derfor fremadrettet ikke kan anvende elitesmiley i
markedsføringen.
1 time 50 min.
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Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: QujaqBeer Kølsch Ale, QujaqBeer
Stout. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret kvartalsindberetninger for 3 og 4 kvartal 2020 og 1. kvartal 2021 indsendt til
Fødevarestyrelsen.
Det indskærpes, at foreningen løbende skal føre et register over de mængder, der for hver indført forsendelse er
formidlet til et givet medlem.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke ført et fyldestgørende register over de mængder der er
formidlet til givne medlemmer. Kvartalsindberetningerne er fejlbehæftede.
Eksempelvis fremgår det på kvartalsinberetning for 3. kvartal 2020, lammekølle sending 92 at der er solgt 11,390
kg mere end modtaget.
Eksempelvis fremgår det på kvartalsindberetning for 4. kvartal 2020, sending 94, rensdyrskoteletter at der er
1,885 kg difference og for sælsuppekød sending 96 er der en difference på 6,331 kg. De overskydende kilo
overføres ikke til 1. kvartal 2021, hvorved der ikke er fuldt redegjort for de to sendinger.
Eksempelvis er total mængden for lammekødsupper ved udgangen 4. kvartal 2020 82,160 kg, men ved optælling
morgen den 01.01.2021 er lagerbeholdningen 70.160, således er der ca. 12 kg difference, 12 kg som der ikke er
redegjort for.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi laver nye proceudre for udarbejdelse af kvartalsregnskabet.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt om at der kommenteres på afvigelse/differencer eller noteret kassation.
Medtaget dokumentation
Vejledt konkret om nedtagning af elitesmiley på virksomhedens hjemmeside
Retsikkerhedsblanket fremvisit ved tilsynet start
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