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Kontrolbesøget sker på baggrund af en anonym
forbrugerhenvendelse.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask og
tørring i varmt køkken, temperatur i kølerum og køleskabe,
procedure for nedkøling af fødevare, temperatur ved optøning
af kød uden for køl.
Følgende er konstateret: ved kontrolbesøgets start står to
gryder på komfur, begge indeholder suppe som efter
virksomhedens forklaring ikke har været på køl, men som skal
undergå et opkog før denne bruges i dag.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, virksomheden har under
tilsynet kasseret suppen.
Vejledt generelt om reglerne for optøning og opbevaring af
fødevare som har været frosset.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene og i god stand.
Følgende er konstateret: vægge bag vaske i varmt køkken
X

fremstår med nedløb og ansamlinger af fedt, hylde under
komfur hvor der opbevares udstyr (gryder, låg mv.) fremstår
med fedtet overflade samt rester af fødevare, gulv i varmt
1 time 30 min.
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køkken under primært ved opvaskeområde fremstår med nedfaldne madrester.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi gør rent med det samme.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Kontrolleret rengøring af redskaber og udstyr.
Det indskærpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes
ordentligt rene/ rent og om nødvendigt desinficeres.
Følgende er konstateret: Pålægsmaskine fremstår med ansamling af indtørret kødrester ved kniv, under
pålægsmaskinen ses ansamlinger af indtørret madrester.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi gør den ren inden vi starter med at bruge den i dag.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt generelt om reglerne for rengøring lokaler og udstyr samt evt. desinficering af udstyr.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set dokumentation for kontrol af
modtagelse af fødevare, opbevaring, opvarmning og nedkøling samt måling af pH på sushiris.
Kontrolleret virksomhedens overvågning af kritiske kontrolpunkter.
Det indskærpes, at virksomheden skal fastlægge og gennemføre effektive overvågningsprocedurer på kritiske
kontrolpunkter.
Følgende er konstateret: Virksomhedens daglige procedure for kontrol af opvarmning og nedkøling samt pH i ris
til sushi kan ikke gennemføres i det der ikke er måleudstyr tilgængeligt i virksomheden.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Termometeret er blevet væk og der vil i dag blive købt nye strips
til at måle pH.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden. Vejledt generelt om egenkontrol samt virksomhedens ansvar for at fastsatte procedure følges og er
tilpasset virksomhedens aktiviteter.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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