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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret anvendelse af
1

hygiejniske faciliteter, varmt og koldt vand, sæbe og papir ved
håndvask i køkken, personaletoilet og bar, i bar er løst papir og
virksomhed oplyser, at der etableres holder til papir -ok
Følgende er konstateret: Sovse opbevaret i vandbad, som er
startet ca 1 time før jeg kom stod ved 45 grader. Virksomheden
oplyser, at de ved en fejl ikke har opvarmet til kogepunktet
inden sovs blev sat over vandbad. Virksomheden kasserede
nogen af sovse og 3 andre blev opvarmet til min 75 grader og
efterfølgende sat til varmholdelse min. 65 grader. Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om varmholdelse,
herunder at fødevaren inden varmholdelse opvarmes til min 75
grader.
Følgende er konstateret: Kontrolleret temperatur i kølerum,
idag målt 7 og 6,8 grader, og der opbevares letfordærvelige
fødevarer i form af kogte rejer, varmebehandlede, afkølede
sovser, mælk og fløde. kølerum har lige afrimet og er på vej
ned, og virksomheden oplyser, at de vil flytte afrimning til om
natten. Fersk fisk opbevares i køl, 3 grader og virksomheden

X

oplyser, at de altid opbevarer fersk fisk på is, og ved tilsynet
blev fisk sat på is, da det var blevet glemt idag Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
1 time 45 min.
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bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for opbevaring af letfordærvelige fødevarer, max 5 grader og fersk fisk max 2
grader.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i køkken og kølerum-ok
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for prioden maj 2019 til idag for varemodtagelse,
opbevaringstemperatur, opvarmning og nedkøling -ok. Virksomheden er opstartet med aktiviteten varmholdelse
inden for den sidste måned, og virksomheden oplyser, at det indføjes i egnekontrol-ok.
Mærkning og information: kontrolleret at virksomheden har skilt med oplysning om, at allergener kan oplyses
ved henvendelse til personalet-ok
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