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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Temperatur
1

ved opbevaring af fersk fisk.

1

Bødeforelæg på 5.000 fremsendt.
Følgende er konstateret: Der er med kalibreret luftføler måle
en omgivelsestemperatur på 16,4 grader. Der er med kalibreret
indstikstermometer målt 5,7 grader i fersk lakseside. Ved
kontrolbesøgets start er fisken ikke veliset. I disken opbevares
lakseside, ål, rødspætter, rødspættefilet mm.

1

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det har aldriv
været et problem før.
Kontrolleret: Temperatur ved opbevaring.
Bødeforelæg på 5.000kr fremsendt.
Følgende er konstateret: Der er med kalibreret luftføler målt en
omgivelsestemperatur på 15,8 grader. Der er med kalibreret
indstikstermometer målt 11,9 grader i hjemmelavet laksesalat
lavet af varmrøget laks, cremefraiche, mayonaise og
krydderurter samt 13,6 grader i rejesalat. Der ud over
opbevares pillede rejer, krebsehalesalat, marinerede rejer, tatar
sauce, sauce verte, stegte sild og marinerede sild.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det har aldrig

X

X

været et problem før.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af opskæring,
kølerum og udsalgsområde og køkken med inventar. Ingen
1 time
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anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af salgsområde med inventar. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse,
herunder egekontrolprogram set dokumentation for temperaturkontrol ved varemodtagelse, under opbevaring,
opvarmning og nedkøling fra januar 2019 til d.d.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke en opdateret fangsttavle med
fiskehandelsnavne m.v., handelsbetegnelse, produktionsmetode og fangstområde med underområde.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret
om mulig løsning.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR-nummer
Andet: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Rødspætte fillet 10kg via. faktura. Ingen anmærkninger.
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