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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Opbevaringstemperaturer i

1

køleindretninger, set fungerende termometer samt
skadedyrssikring. Mundtligt gennemgået procedurer for
holdbarhed, max 2 dage af carpassio og gravad laks ingen
anmærkninger. Konkret vejledt om at emballage ikke må stå på
gulvet.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.

1

Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene.
Følgende er konstateret: lister i køleindretninger fremstår med
sort snavs, bund i udsalgsmontre med færdigpakket fødevarer,
bagkant af salgsmontre med uemballeret fødevarer fremstår
snavset samt nederste del af væg i kølerum fremstår snavset og
med kalk.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får gjort rent.
Billeder er taget som dokumentation.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

X

X

anmærkninger: Hele, glatte vaskbare flader samt faciliteter til
hygiejnisk håndvask.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er stikprøvevis
1 time 30 min.
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kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for gennemført egenkontrol af varemodtagelse,
opbevaringstemperaturer, opvarmning og nedkøling fra januar til d.d. Konkret vejledt om opdatering af
egenkontrolprogrammet så det stemmer overens med virksomhedens aktiviteter.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Følgende er konstateret: Virksomheden anpriser med torsk fanget på krog og line
men er TrawletForholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Konkret vejledt om opdatering af fangstavle samt vejledt generelt om reglerne for oplysninger der skal fremgå af
denne.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret CVR-nummer uden anmærkninger. Virksomhedens kassebon har andet
CVR-nummer.
Andet: Kontrolleret sporbarhed på torsk uden anmærkninger.
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