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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
1

Opbevaring af fødevarer i kølerum og frostrum.
Opbevaringstemperatur i køleskab med ferske fisk. Sæbe og
engangspapir, koldt og varmt vand ved håndvask i køkken.
Ingen anmærkninger.
Det indskærpes, at ferske fiske maksimalt må opbevares ved
2°C. Følgende er konstateret: En kantine med ferske
rødspættefiletter i koldjomfru i køkken blev opbevaret ved 5°C.
Temperatur i fisken var målt 5,4°C. Virksomheden har kasseret
fisken. Virksomheden havde følgende bemærkninger:
Procedure er, at ferske fiske opbevares i køleskabet. Fisken er
blevet flyttet til koldjomfruen i morges. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol*.
Hygiejne: Rengøring: Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes
fødevarer, skal holdes rene og i god stand. Følgende er
konstateret: Hvid belægning under nogle hyldeplader i
kølerum, samt sort belægning i kølegitre og på den ene side af
væg i samme kølerum. Fedtede lampe armaturer i belysninger i
køkken. Støvet og snavset i hylder med små porcelæn skåle
under stålbord. Snavsede afløb i køkken og opvask afsnit.

X

X

Fedtet metalrør ved komfurs emfang. Indvendig side af
papirbeholder ved håndvask i køkken belagt med papirrester.
Frostcontainer med sort belægning i den ene side af indevæg.
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Virksomheden havde ingen bemærkninger. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol*. Afgørelsen
kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af opvaskafsnit, varemodtagelsesrum samt
udenomsareater ved affaldscontainer. Ydet konkret vejledning om evt. løsningsmuligheder vedr. skadedyrsikring
af 2 afløb i opvaskafsnit, hvor afløbsriste ikke er skruet faste, samt skadedyrsikring af dør med insektnet ved
varemodtagelsesrum, hvor fejeliste ikke slutter tæt ved gulvkant. Endvidere vejledt om bedre skadedyrsikring af
udenoms arealer, især ved affaldscontainer, hvor 2 låg ikke var helt lukket ved starten af tilsyn Virksomheden
oplyser, at det vil blive ordnet. Det vurderes en bagatelagtig overtrædelse.
Set servicerapport fra skadedyrsfirma med dataoen 03/07/2017. OK.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret: Dokumentation for varemodtagelse og opvarmning i
2017. Set at virksomheden har en risiko analyse. Ingen anmærkninger
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret ved indgang til kroen. Det var den
forkerte kontrolrapport, der hængt. Virksomheden er konkret vejledt om regel hertil. Ok.
Mærkning og information: Kontrolleret at virksomheden har procedure for at informere forbrugere om allergene
ingredienser, herunder at virksomheden skilte med, at oplysninger kan fås på forespørgsel. Ingen anmærkninger.
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