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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på bøde fra forrige
1

kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er
kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens opbevaring
og isning af fersk fisk i kølemontre. Konkret vejledt om
procedurer for håndtering af hjemmelavet fiskefars, så det
hurtigst muligt når opnår en kernetemperatur på max 2. grader
efter tilberedning. Følgende er konstateret fiskefars blev
opbevaret i et køleskab på 4.7 grader, men var lavet få timer
inden kontrollen. Forholdet vurderes bagatelagtigt under de
nuværende forudsætninger. Generelt vejledt om løsninger evt.
i form af skydelåger til kølemontre, så temperaturkrav lettere
overholdes i kølemontre.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af virksomhedens
gulve, vægge, køleinventar og inventar generelt samt
procedurer for desinficering af håndopvaskede beholdere i ovn.
Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af
virksomhedens overflader herunder gulve, vægge og
køleinventar. Ingen anmærkninger. Der blev brugt gaffatape på
visse overflader, og det vejledtes konkret om ikke at anvende
tape. Forholdet vurderes bagatelagtigt under de nuværende

X

forudsætninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
1 time 15 min.
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anmærkninger: Dokumentation for varemodtagelse, opbevaring, opvarmning og nedkøling fra marts til dd.
Mærkning og information: Mærkning af fisk og fiskevarer kontrolleret. Ingen anmærkninger. Kontrolleret fiske
oplysnings plakat - ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: Der er mangler på fiske plakaten - der mangler oplysninger om under fangstområde
samt fangst redskab. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt generelt om regler for oplysninger til forbrugeren på fiskevare. Virksomheden oplyser at
han vil kontakte fiskebranchen og få en ny plakat med alle oplysninger.
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