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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Tilsyn i forbindelse med
sygdomshenvendelse.
Bødeforelæg fremsendt 40.000 kr. Følgende er konstateret:
Fødevarestyrelsen har fået en anmeldelse om mistankte til
madforgiftning efter indtagelse af julefrokostmenu i
restauranten torsdag den 15. november fra 13-16.30. Der er
indberettet ca. 20 syge ud af 33 gæster. Der er mistanke til
f.eks. tarteletter med høns i asparges. Der var ikke rester
tilbage efter frokosten. Gennemgået produktion af høns i
asparges. Ved tilsynet konstateres, at kogte kyllinger står til
afkøling og endnu ikke er sat på køl. Den bliver målt til 59°C.
Der konstateres, at en stor gryde med høns i asparges er delvis
færdig på lavt blus, som bliver målt med stiktermometer til
39-45 °C. Kokken meddeler, at han varmer langsomt op, og
tager en lille gryde, hvis der skal serveres varm høns i asparges
til gæsterne. Der var blevet produceret en hel del høns i
asparges til 2 selskaber. Virksomheden havde ingen
anmærkninger. Konkret vejledt om regler om korrekt
opvarmning til 75 °C og varmholdelse af fødevarer foregår ved
65 °C. Desuden vejledt om regler for at opvarmede fødevarer
nedkøles hurtigst muligt mellem 10-65 °C. Vejledt om korrekt
tørring af plastbokse. Der vil bliver foretaget en
X

spørgeskemaundersøgelse til det store selskab og foretages
1 time 25 min.
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opringning til gæster der har spist i restauranten.
Det indskærpes, at fiskefilet maksimalt må opbevares ved 2 °C. Følgende er konstateret: Panererede fiskefileter
på fad stod på bordet ved 20 °C. Temperatur målt med stiktermometer til 18-20 °C.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har paneret en hel masse fisk. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden. Konkret vejledt om
regler om at fødevarer hurtigst muligt efter produktion opbevares ved korrekt temperatur.

Hygiejne: Rengøring: Konstateret at virksomheden har et meget snavset fluenet foran vindueshylder i
opvaskeområdet/tilberedningskøkken. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: dokumentation for opvarmning,
varmholdelse og nedkøling frem til dags dato. Der er ikke en fast kontrol af varmholdelse ved f.eks. store
portioner i gryder. Konkret vejledt om dokumentation for varmholdelse af f.eks. høns i asparges.
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