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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Temperaturer i køleinventar, adskillelse af
fødevaregrupper samt faciliteter til hygijenisk håndvask.
Konkret vejledt om temperaturkrav til fersk fisk, da der stod to
fileter i et kølerum med en lufttemperatur på 3.2 grader. Fisken
1

måltes til 2.1 grader med overfladetermometer.Konkret vejledt
om at fødevarer skal opbevares fri af gulvet, da flere
metalcontainere stod i kølerummets gulv. Konkret vejledt om at
fødevarer ikke stilles i gården ved levering, da en palle med
grøntsager leveret for kort ti siden, stod i gården. Forholdene
vurderes bagatelagtigt under de nuværende forudsætninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler. Det
indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes
rene. Følgende er konstateret: I køkkenets kølerum var der
tydelige sorte ansamlinger omkring blæser. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: Vil blive gjort rent.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af
øvrige lokaler/udstyr: Gulve, vægge, inventar.
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Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Køkkenets kølerum.
Det indskærpes, at lokaler hvor der findes fødevarer, skal
holdes i god stand. Følgende er konstateret: Mange af
2 timer
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kølerummets fliser var flækkede og i stykker. Blæserens overflade fremstod også mangelfuldt vedligeholdt på
overfladen. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vil følge op på forholdene. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Køkkenet og kælderens overflader og inventar. Ingen
anmærkninger. Konkret vejledt om vedligehold af køleskuffernes håndtag, der manglede, samt skadedyrsikring
af kælder ved at holde yderdøre lukkede, da dør mod gården stod åben ved tilsynet. Forholdene vurderes
bagatelagtigt under de nuværende forudsætninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse for brug af tilsætningsstoffer. Ingen
anmærkninger. Vejledt konkret om indplacering af fødevarekatagorier og brug af EU-databasen ved anvendelse
af tilsætningsstoffer.
Tilsætningsstoffer m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Gennemgået virksomhedens procedurer
for dosering af Xantana (E415) og Agar-agar (E406).
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