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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af

1

hænder i køkken, generelt vejledt om hygiejnisk aftørring.
Kontrolleret opbevaring af fødevarer på køl og frost i køkken og
kælder, ingen anmærkninger. Konkret vejledt om
løsningsmulighed at undgå kontamination af fødevarer,
herunder fiskefilet opbevaret i lille skabsfryser i køkkenet.
Virksomheden har redegjort for anvendelse af tre-timers
rettesnor for fødevarer opbevaret i kold jomfru, ingen
anmærkninger.
Bødeforelæg fremsendt på 10.000kr. Følgende er konstateret: I
køleskab i gangområde, hvor der opbevares opvarmede,
nedkølede letfordærvelige fødevarer, måles temperaturen med
kalibreret luft-termometer til 13,5grader. Med kalibreret
indstikstermometer måles temperaturen i en bøtte pulled
kylling til 13,4grader, i bøtte med frikadeller måles
temperaturen til 11,3grader, i skinke til 9,7grader. Der
opbevares ligeledes to grøntsagstærter og en bøtte med
smurte skinke/ost sandwich i køleskabet. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Køleskabet virkede i går da vi lukkede,
og det viste 2,6 på displayet da vi åbnede i morges. Da det
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åbnes med tilsynsførende finder vi ud af, at det ikke køler rigtigt
mere. Virksomheden kasserede de kølepligtige produkterne
1 time 30 min.
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under tilsynet.
Hygiejne: Rengøring: Stikprøvevis kontrolleret renholdelse i køkken, herunder vandrette produktbærende
overflader, emfang samt køle-/fryseinventar.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af lofter ved barområde og buffetområde. Følgende er
konstateret: Virksomheden har opsat nye loftplader over troldtektloft i områderne, ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevis kontrolleret virksomhedens dokumentation for udført egenkontrol på
varemodtagelse, opbevaring, varmebehandling, varmeholdelse samt nedkøling for perioden siden sidste tilsyn
til d.d., ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Uddannelse i hygiejne: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg, forholdet er bragt i orden. Følgende er
kontrolleret: Virksomhedens procedurer for instruktion/uddannelse af medarbejdere i fødevarehygiejne.
Virksomheden har redegjort for oplæring af nye medarbejdere, og oplyser at de har udarbejdet skemaer på
dansk og engelsk for instruktion.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter. Følgende
er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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