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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Tillægsside er udleveret.
samt på baggrund af en anonym forbrugerhenvendelse.
Hygiejne: Rengøring: Tillæg til politianmeldelse.
Følgende er konstateret: Katteeskrement under reol med korn i
bageri, indtørret snavs og fødevarerester på ovn i bageri. Sort
vandansamlinger under et køleskab i køkken. Smuds, indtørret
fødevarerester, støv og spindelvæv og indtørret insekter under
arbejdsbord og opvaskemaskine. Indtørrede eskrementer fra
skadedyr under købmandsdisk i butik samt indtørrede insekter,
det vurderes at eskrementerne er af ældre dato. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: Det må vi få gjort noget ved.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til
bekæmpelse af skadegørere.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger
til bekæmpelse af skadegørere. Der skal også træffes passende
foranstaltninger til at hindre husdyrs adgang til steder, hvor
fødevarer tilberedes, håndteres og opbevaring. Følgende er
konstateret. Indgangsdør står åben til cafeområde med åben
forbindelse til produktionskøkken, hvor der opbevares
X

fødevarer. Ved tilsynest start er der en kattekilling på
køkkenbordet i køkkenet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg har ringet til
3 timer 30 min.
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en låsesmed for 14 dage siden. Men det er jo håbløst at få håndværkere i øjeblikket. Men jeg for styr på det.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt generelt om regler for skadedyrssikring ved opbevaring af fødevarer i forbindelse med produktion.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: ophæning af kontrolrapport. Fulgt op på bøde fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: ophæning af
kontrolrapport ved indgangsdør fra d. 25. juni 2021. Vejledt generelt om regler for ophæning af kontrolrapport
ved alle indgangsdøre til cafe.
Mærkning og information: Virksomhedens markedsfører lægeoksetunge på hjemmeside, produktet sælges kun
som frø til udplantning og er derfor ikke omfattet af reglerne om Novelfood.
Billleddokumentation er medtaget.
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