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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret procedurer for
1

håndtering og opbevaring af kalvefilet, ok. Vejledt om
fastsættelse af holdbarhed på kalvefiletbøffer. Kontrolleret

1

aluforme der anvendes ved bagning af brød, ok. Vejledt om
kontaminerings risiko ved slidtage af aluforme.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af køleskab ved
indgang til køkken. Følgende er konstateret: Der er begyndende
støvtæppe og let skimmel på propel og gitter heromkring.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, da omfanget er begrænset.
Vejledt generelt om fastsættelse af frekvens for tilstrækkelig
rengøring.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret bordplade ved
glasopvasker, der er beskrevet på sidste kontrolrapport. Pladen
er skiftet, ok.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse og egenkontrolprogram, ok. Der er vejledt om
anvendelse af revideret egenkontrolprogram fra
Fødevarestyrelsens hjemmeside.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

X

X

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
2 timer 15 min.

Kontrolrapport
Venø Kro

Havstokken 22
7600 Struer
29097232

side 2 af 2

kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret at virksomhedens markedsføring og anprisning på egen hjemmeside og i
menukort stemmer overens og er sagligt i forhold til anvendte fødevarer. Følgende er kontrolleret: Trøffelolie,
Limfjords hummer, Jomfruhummer, Krebs, Marineret mørksej med safran, Galloway kvæg, Venø kartofler,
Vesterhavs Rødspætter, Limfjords Østers, Kalvefilet, Hjemmelavet remoulade og Appelsinsauce med cognac, ok.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Rødspætter, Jordbær, Kalve Striplion, Okseinderlår, Laksefilet,
Rødtunger, Limfjords østers og Limfjords hummer.
Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret at fødevarer som markedsføres til forbrugeren er forsynet med
anvendelse af de korrekte EU symboler og evt. anvendelse af de korrekte udtryk om beskyttet geografisk
betegnelse Følgende er kontrolleret: Parmigiano Riggiano, Feta, Venø Kartofler, Limfjords hummer og Limfjords
Østers.

12-06-2019

