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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.

1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Foretaget
temperaturkontrol i køleenheder med rå skaldyr,
mejeriprodukter og snittes grønt, samt kontrolleret om
håndvask er forsynet med sæbe og engangshåndklæder. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes
fødevarer, skal holdes rene og i god stand. Følgende er
konstateret: Skimmelvækst i fordamper i kølerum og på
gummilister på kølebord i køkkenet, samt fedtede og beskidte
hylder i køkkenet. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Retter fejl straks. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden. Ydet konkret vejledning om at
papemballage ikke opbevarer i produktionsområder og i
køleenheder, idet der er grobund for skimmelsporer.
Kontrolleret hygiejnen i køkkenet, herunder gulv og vægge og,
samt fedtfilter i emfang, spækbrædder, opvaskeområdet,
opvaskemaskine og lager. Ingen anmærkninger.

X

Hygiejne: Vedligeholdelse: Det indskærpes, at alle redskaber,
alt udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer,
skal være fremstillet og udformet samt renholdt således at
1 time 35 min.
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risikoen for kontaminering reduceres mest muligt. Følgende er konstateret: Hylder i køkkenet er revnede og
spånplade står åben og modtagelig for fugt, samt dør til køkkenet fremstår ikke rengøringsvenligt, afskalle og
synligt træ.
Virksomheden havde følgende bemærkninger. Vil udbedre hylder hurtigst muligt
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Kontrolleret køkken og lager for skadegører. Ingen anmærkninger. Vejledt om, at udenoms arealer holdes
rydeligt, således at det ikke giver anledning til samling af skadegører.
Virksomhedens egenkontrol: Ydet konkret vejledning om udarbejdelse af vedligeholdelsesplan over
virksomhedens lokaler og inventar. Fx at indskrive i egenkontrolprogrammet, hvornår inventar udskiftes eller
lokaler renoveres.Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrolprogram, gennemførelse af
egenkontrolprocedurer og registrering af egenkontrollens resultater. Følgende emner er kontrolleret:
Varemodtagelse, opbevaringstemperatur, produktionskontrol af fødevarer, herunder opvarmning og nedkøling,
samt indfrysning af fisk til Sushi. For periode 21.6 til 23.9.2016. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på fødevarer. Følgende fødevarer er kontrolleret: 2 x 10 kg
rejer, købt af danske virksomheder. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg: Ingen anmærkninger.
Kontrolleret korrekt CVR- og P-nummer. OK.
Virksomheden er bekendt med klagerens identitet
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