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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Opbevaring af
uemballerede ferske fiskevarer.
Det indskærpes at uemballerede ferske fiskevarer skal
opbevares i is under passende forhold, hvor is tilføres så ofte
det er nødvendigt.
Følgende er konstateret: Målt med indstikstermometer 4,5
grader i køleskabe med ferske fiskefileter, panerede ferske
rødspættefileter og hele rødspætter, og aflæst temperatur på
display på køleskabet til 4 grader. Målt med indstikstermometer 8 grader i ferske fiskefileter, 7,5 grader i ferske
panerede fiskefileter, samt målt 5 grader i ferske rødspætter.
Ifølge egenkontrollen er temperatur i køleskab sat til 4 grader.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Ferske
rødspættefileter, samt hele ferske rødspætter kasseres straks.
Ferske fiskevarer vil fremadrettet blive opbevaret veltildækket
med is. Vejledt konkret om regler for opbevaring af
uemballerede ferske fiskevarer og skalddyr.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
X

holdes i god stand.
Følgende er konstateret: I lagerlokale er der lagt havefliser
(s-sten) på gulvet. I lokalet opbevares der drikkevarer på flaske
1 time 30 min.
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bl.a sodavand og vin, fustager, isbægre i pap, madfilm og dressing. Ved sidste tilsyn fik virksomheden en bagatel
for samme forhold. I køkken er gummilister på låger til køledisk revnet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der er planlagt udskiftning af havefliser i lagerlokale med fast
gulvbelægning snarest.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden. Der er taget fotodokumentation ved tilsynet. Vejledt om regler for vedligeholdelse af fødevarelokaler.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dkumentation for kontrol af køleopbevaring fra april til juli måned
2019. Ok.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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