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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Opbevaringstemperatur på kølevarer herunder ferske æg
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af
køle-frostenheder. OK
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
Mærkning og information: Fulgt op på forhold fra tilsyn den 16.
oktober 2019 vedr. manglende dansk mærkning. Kontrolleret at
færdigpakkede fødevarer er mærket på dansk eller lignende
sprog der ikke i stavemåde adskiller sig væsentligt fra dansk.
Virksomheden politianmeldes.
Følgende er konstateret: Følgende færdigpakkede fødevarer er
ikke mærket på dansk eller lignende sprog der ikke adskiller sig
uvæsentligt fra dansk stavemåde.
1) Cubuk eriste tvrkisehe spatzie 400 gram, 20 stks
2) Yaprak eriste turkische spatzie 400 gram, 8 stks
3) soya kiymali manti, 400 g, 10 stk
4) biber salcasi " suntat" 1650 g, 4 stk
5) Ajvar paprika gemusezubereitung, 535 g mild, 4 stk
6) Ajvar paprika gemusezuberitung, 535 g hot, 8 stk
7) Apple "juhayna" 1L, 9 stk
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8) orange fruit drink "juhayna" 1 L
9) Guava fruit drink "juhayna" 1 L
10) Guava cocktail "juhayna" 1 L, 7 stk
11) red grapes, "Juhayna" 1L 8 stk
12) orange and carrot fruit drink, 1 L, 14 stk
13) nestle cerelac infant cereals with milk, 400 g 8 stk
14 weisenmischbrot, 1000 g, 3 stk
15) roggenmischbrot, 4 stk
16) lollipops with cola taste, 104 g, 11 stk
17) milkyway x 10 - 170 g, 10 stk.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Administrativt bødeforelæg på 5.000 kr er fremsendt. Følgende er konstateret: På følgende fødevarer er
allergene ingredienser ikke fremhævet i ingredienslisten.
1) Chokoladesovs (18 stk) - Hvedemel er ikke fremhævet
2) Lion pop choc 140 g (13 stk) - Mælk og hvedemel er ikke fremhævet
3) Bananmuffins (23 stk) - æg, mel og sesam er ikke fremhævet.
4) Kokosnødmuffins (4 stk) - Mel og sesam er ikke fremhævet.

Virksomheden havde ingen bemærkninger.

Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på
minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Anmærkninger hos sådanne virksomheder med dårlig
regelefterlevelse medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.


