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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Opbevaring af
emballerede ferske fiskevarer.
Det indskærpes at emballerede ferske fiskevarer skal opbevares
i is under passende forhold, hvor is tilføres så ofte det er
nødvendigt. Følgende er konstateret: Der blev opbevaret fersk
fisk i en spande med vand i køleskabet hvor der blev målet en
temperatur på 9,1 grader i fisken.
1

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Man har tilført
is vedmodtagelsen af fisken den 7. juni 2019 og der er ikke
tilført is siden. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende
kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden. Der er foretaget billededokumentation. Dette er
oplyst overfor virksomheden.
Følgende er konstateret: Døren fra køkkent ud til gangen hvor
hotelgæster færdes, står åben med risiko for kontaminering
under håndtering af fødevare i køkkenet. Under tilsynet blev
døren lukket.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er konstateret: Fra emfanget

X

hænger der dråber af fedt over komfuret og der er ikke rent
under opvaskemaskine samt langs kanter langs gulv og væg i
køkkenet. Forholdet vurderes under de foreliggende
1 time 30 min.
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omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om renholdelse under og bagved inventar i
køkkent.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for kontrol ved
varemodtagelse, opbevaringstemperaturer samt opvarmning og nedkøling fra april 2019 til dags dato.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Emballage m.v.: Vejledt om fremskaffelse overensstemmelseserklæring på fødevarekontaktmateriale som
anvendes til fedtopsugning i forbindelse med friturestegning af fiskefileter. Under tilsynet blev det konstateret at
man anvender papirshåndklæder til afdrypning af de friturestegte fiskefileter.
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