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Fødevarerejseholdet har d.d. kontrolleret virksomheden.
1

Fødevarerejseholdet har prioriteret kontrol af virksomheden.
Der er vejledt om de specifikke regler. Der er oplyst om
betaling for kontrollen. Der er udleveret retssikkerhedsblankt
om kontrollen. Der er henvist til klagevejledningen på bagsiden
af denne rapport.
Rapporten er rettet den 3/1-2022.
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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Administrativt bødeforlæg
på 5.000 kr. fremsendt.
Frossen fersk kylling og frosne rejer må maksimalt må
opbevares ved -18 °C. Følgende er konstateret:
Målt temperatur i fryser (tættest på trappen) viser -2 grader på
displayet, inden i fryseren opbevares bla. fersk frossen kylling,
rejer og tang, - inde i fryseren drypper der vand ned fra
fryseelementet inde i fryseren. Temperaturen måles til -1,3
grader, der forefindes 2 kasser frosne rejer og 4 kasser med
fersk frossen kyllingebryst, som er begyndende optøet på
overfladen.
I kølerummet opbevares sovs i kantiner uden låg.

X
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
3 timer 15 min.
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holdes rene.
Følgende er konstateret: På stålreol i kælderen er plamager af skidt, på hylder med bl.a. åbne poser af jordnøder
og det tredje krydderi (spurgt til hvordan det bruges, det tredje krydderi, svarer virksomhedsrepræsentanten at
han ikke bruger det)
Under paller i kælderen er der tydelig skidt, gulvet er fedtet og tydeligt ikke rengjort meget længe. Trappen
fremstår fedtet og beskidt og med manglende vedligeholdelse. På kundetoilet fremstår lyskontakt og på dør
omkring håndtag fedtet og beskidt. Kakler i køkken i kælderen frenstår svanset, rør der løber fra kælder og langs
trappen er fedtet og snavset.
I kælderen forefindes et stegerum, forberedelsesrum (med riskoger, ingen komfur eller ovn), to frysere, kølerum
og tørvare og emballagelager
I stegerum er komfuret ikke rengjort, det fremstår med sølvpapir omkring gasblussene hvorpå der ligge gammelt
fedt og madrester – det er tydeligt at sølvpapiret har ligget der i flere dage da det er delvist ødelagt. Under
komfuret, opbevares der ris, her ses rester af sovs og andre tegn på produktion. Den virksomhedsansvarlige
fortæller at der ikke er lavet noget på komfuret i dag.
Fotodokumentation medtaget.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand.
Følgende er konstateret: I tilberedningsrum ved siden af komfur står en rullevogn hvor der er tydelige
rustplamager
I kølerum i kælderen er der fra kompressoren i loftet en slange som fører ned til en stål kantine der står på en
flaskekasse – vandet drypper delvist ned i kantinen men også ned på gulvet – der ligger vand på gulvet i
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kølerummet.
Rum bagved tilberedningsrummet hvor der forefindes arbejdstøj og emballage er store plamager af puds på
bagvæggen faldet af og væggen fremstår ikke jævn og vaksbar.
Ved siden af kølerummet er der et smalt rum hvor der er opsat stålreoler – bagvæggen mangler også her store
plamager af puds og der er flere huller i bagvæg og loft– her opbevares der i umiddelbar nærhed grønsager og
åbne poser med saltede peanuts og åbent pose med det tredje krydderi – væggen bagved reolen med de åbne
peanuts er maling/puds også delvist faldet af.
Fotodokumentation medtaget.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrolprocedurer.
Det indskærpes, at virksomheden skal have egenkontrolprocedurer ved modtagelse af varer og
opbevaringstemperaturer. Følgende er konsstateret. Under kontrollen modtager virksomheden bl.a. flere kasser
frossen kylling, uden at der kontrolleres temperatur på varene inden disse placeres i fryser.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Mærkning og information: Der er kontrolleret sporbarhed på virksomhedens køb af rejer og frossen fersk
kyllingekød. Virksomheden fremviser en faktura, hvor der som modtager virksomhed er anført Noddel Invest
ApS, på trods af at denne ikke har været registreret på adressen siden juni 2021. Forholdet anses under
bagatelgrænsen. Virksomheden er vejledt om reglerne for sporbarhed.
Virksomheden er ligeledes blevet anmodet om sporbarhed på deres brune wok boxe. Virksomheden har wok
boxe i kælderen udne tryk, men fremviser en faktura hvor der er angivet at wok boxe er med tryk. I
virksomheden findes 2 slags wok boxe, en uden tryk, hvor der af emballagen fremgår plant to plast. og en anden
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med tryk fra Cytex. Virksomheden ved Bilal oplyser at det var fordi at virksomheden ikke havde flere med
tryk,men at begge kommer fra Citex. Virksomheden fremsender kopi af faktura fra Cytex. Virksomheden er
anmodet om at dokumentere dette.
Emballage m.v.: Det indskærpes at virksomheden skal kunne dokumentere anvendelsebetingelser af pap wok
boxe. Virksomheden oplyser at de koger nodlerne og derefter placere dem i papboxene, som stilles i
kølerummet i ca 2 dage, inden de løbende anvendes til wok retterne, hvor wokretten tilberedes og derefter
placeres tilbage i den samme wok box, som udlveres til kunden.
Fotodokumentation medtaget.
Partshøring: Ingen bemærkninger.
”Der er vejledt om at den endelige kontrolrapport vil blive fremsendt med almindelig post og samtidig digitalt til
virksomheden e-boks. Såfremt virksomheden ikke har modtaget den endelige kontrolrapport med almindelige
post, senest 10 dage efter at den er fremsendt til virksomhedens e-boks, bør virksomheden straks henvende sig
til Fødevarestyrelsen på mail adressen 26@fvst.dk”.
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