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Tilsyn i forbindelse med anmeldelse af formodet fødevarebåren
sygdom, idet et større antal spisegæster har meldt om sygdom
efter at have indtaget frokost i Marketenderiet mandag d. 3
april.
Gennemgået resultatet af en spørgeskemaundersøgelse,
udsendt til brugere af Marketenderiet. Undersøgelsen peger
entydig på, at at den varme ret "svinekæber i kokusmælk" er
årsag til sygdom med hovedsymptom diarre.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Gennemgået tilvirkningen af
svinekæber i kokosmælk, som er foretaget dels fredag d. 31.
marts og mandag d. 3 april.
Bøde 40.000kr. Det er konstateret, at virksomheden har
fremstillet og serveret retten "svinekæber i kokosmælk" i
kantinen d. 3. april, hvilket har medført, at et større antal
spisegæster efterfølgende er blevet syge.
Under tilberedningen er begået fejl, således at retten har været
opbevaret for længe ved et temperaturområde, der tillader
opvækst af jordbakterier (Bacillus cereus/Clostridium
perfringens). Dette medfører dannelse af toxiner, der
fremkalder fødevareforgiftning.
X

Kontrolleret følgende: opbevaring af fødevarer i kølebokse,
2 timer
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køleskabe og fryseskabe, herunder opbevaringstemperaturer og adskillelse af forskellige varegrupper. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret følgende: renholdelse af gulv, vægge, inventar og redskaber. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Det indskærpes, at virksomheden skal have det rigtigt udstyr til varmebehandling og
nedkøling, således at udstyret har kapacitet til de mængder, der skal igennem køkkenet. Følgende er
konstateret: at virksomheden ikke har en egentlig blæstkøler med tilstrækkelig kapacitet til nedkøling; at
virksomheden nedkøler i plastikkasser og ikke i metalbakker, der hurtigere leder varmen væk. Virksomheden
havde ingen bemærkninger. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Vejledt generelt om hvilke teknikker, der kan anvendes ved hurtig nedkøling af varmebehandlede fødevarer.
Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at et storkøkken, der varmebehandler og nedkøler store mængder
fødevarer bør have en blæstkøler med tilstrækkelig kapacitet.
Virksomhedens egenkontrol: Det indskærpes, at virksomheden skal have tilstrækkelige egenkontrolprocedurer
til at sikre, at varmebehandlede fødevarer nedkøles effektivt efter nedkøling; Følgende er konstateret: at det er
muligt af jordbakterier kan vokse frem under nedkøling af varmebehandlede fødevarer. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: vi mener vi har fulgt reglerne for nedkøling af fødevarer. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Virksomheden er vejledt om, at sætte frekvensen op på egenkontrolmålingerne på varmebehandling, nedkøling,
genopvarmning og varmholdelse indtil virksomheden har har styr på, hvor store mængder virksomheden kan
håndtere med det udstyr virksomheden råder over.
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