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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret temperaturer i
virksomhedens kølefaciliteter, samt adskillelse og tildækning af
fødevarer så kontamineringer forhindres. Gennemgået
procedurer for daglig håndtering af fødevarer generelt. Ingen
anmærkninger.
Bødeforelægpå 10.000 kr. fremsendt. Følgende er konstateret:
Der opbevares fersk fisk, ved for høje temperaturer i 2
køleskabe hvor der opbevares fersk fisk. Det ene køleskab hvor
der opbevares rødspætter og laks er luft temperaturen målt
med kalibreret termometer til 14.2 grader celsius, samt med
indstikstermometer til 8.9 grader celsius i kernen af rødspætter
og 12.2 grader celsius i laks. Det andet køleskab hvor der blev
opbevaret ca. 3-5 kg. fiskefileter, og ca. 1 kg. kammuslinger var
lufttemperaturen 6.7 grader celsius, og målt med
indstikstermometer i kammuslinger var resultatet 4.4 grader
celsius målt med indstikstermomeret Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Den viser jo 4 grader på displayet,
men vi smider fisken ud med det samme.
Kontrolleret virksomhedens procedure for hygiejnisk
produktions flow af produktion af fond.
X

Det indskærpes at fødevarer ikke må markedsføres hvis de ikke
er egnede til menneskeføde, herunder at fødevarer under
produktion beskyttes mod opformering af mikrobiologiske
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organismer, der kan gøre at den endelige forbruger bliver syg af indtagelse.
Følgende er konstateret: Der er dagen før tilsynet sat fond over, der er kogt op, derefter er der slukket for denne,
så den kan stå ude om natten, for morgenen efter at tænde for denne igen. Der blev målt 45 grader celcius i
denne fond på tilsynsdagen, og fonden var til opvarmning.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det har vi altid gjort.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, Se klagevejledning på
bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af virksomheden, herunder opvaskemaskinen og isterningmaskine
på svært tilgængelige steder, samt ventilationsbælser i køleinventar, barområde og produktionskøkken med
inventar. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af virksomheden med inventar, herunder at klinker
vaskbare, og ikke knækkede. Vejledt om at udskifte tætningslister på køleskabe som er i stykker eller helt
mangler. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.
Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: Virksomheden har siden sidste kontrolbesøg gentagne gange ikke dokumenteret
egenkontrol.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det ved vi godt, og retter op på det.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
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