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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Bødeforelæg 10.000 kr. er
1

fremsendt. Følgende er konstateret: Virksomheden har
modtaget fersk torskeafskær, grovhakket til morgen og
opbevarer det i kølerum. Temperatur målt med luftføler til 5
grader c, indstikstermometer i den ferske fisk målt to steder i
produktet til 4,6 og 5, 2 grader c. Virksomheden oplyste, at de
har modtaget fiskestykkerne til morges, at der var is på, da det
ankom fra leverandør og at de ikke har målt temperaturen
under varemodtagelsen. Virksomheden kasserede produktet
under tilsynet.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af bar og
produktionskøkken uden anmærkninger.
Følgende er konstateret: Der ligger små døde fluer i
vindueskarm i produktionskøkken. Området er ikke i
umiddelbar nærhed af produktionsområde. Forholdet vurderes
under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt generelt om reglerne for rengøring samt
vedligeholdelse af vindueskarm så den er lettere at rengøre.
Vindueskarm blev rengjort under kontrolbesøget
Hygiejne: Vedligeholdelse: Gennmgået mundtlige procedurer

X

for skadedyrssikring af bar samt fremvist plader til lukning.
Konkret vejledt om yderligere skadedyrssikring af kasse til
ølfustager.
1 time
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Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.
Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Virskomheden har siden sæsonopstart kun dokumenteret varemodtagelse, opbevaring, opvarmning og
nedkøling den 10. juni 2019. Kok kan ikke fremvise et termometer til brug for dokumentation og oplyser, at de
har haft åbent siden i midten af maj 2019
Virksomheden oplyste, at de vil få indkøbt et termometer. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende
kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på torskeafskær grovhakket, nye kartofler, dansk smør og
asparges hvide uden anmærkninger.
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