China Palace ApS

2

29-08-2019
Paludan-MüllersVej 24, st
8200 Aarhus N

26-09-2018

34736901

1
1
1

29-06-2017
2
24-10-2016
1
1

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Opbevaring af
2

u emballerede ferske fiskevarer. Det indskærpes at u
emballerede ferske fiskevarer skal opbevares i is under

1

passende forhold, hvor is tilføres så ofte det er nødvendigt.
Følgende er konstateret: I fiskekøler er der målt en opbevarings
temperatur på 9,9 grader. Der er målt 8,4 grader i udskåret
fersk laks og 6 grader i marineret rå rejer.
yderlig er der målt 13,4 i spiseklare rejer, 7,8 i varmrøget
laksesalat som skal opbevares ved 5 minimum 5 grader. Der er
på sidste kontrolbesøg vejledt omkring temperatur for
opbevaring af ferske fiskevarer. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: De vil købe is elementer til fiskekøleren.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret varemodtagelse,
opbevaringstemperatur, varmebehandling og nedkøling siden
sidste kontrol til dags dato, ingen anmærkning.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
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Mærkning og information: Kontrolleret vildledning i
serveringsvirksomheden, gennemgået menukort på
hjemmesiden, ingen anmærkning.
2 timer

Kontrolrapport
China Palace ApS

Paludan-MüllersVej 24, st
8200 Aarhus N
34736901

side 2 af 2

Det indskærpes, at virksomheder skal skilte med, at information om allergene ingredienser kan fås ved
henvendelse til personalet, og de skal kunne redegøre for allergene ingredienser i fødevaren
Følgende er konstateret: Virksomheden oplyste at der ikke var soja i en oksekød i østerssovs fra den varme
buffet. Efter gennemgang af ingridienser kunne der konstatere at der var soja i retten. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Det vil de få styr på. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Særlige mærkningsordninger: Virksomheden anpriser ikke fødevare med beskyttet fødevarebetegnelser.
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