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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Temperatur
ved opbevaring. Inskærpelse fremsendt. Følgende er
konstateret: I et køleskab med bl.a. 3 pakker smør, en 2 liter
ratatouille under nedkøling, 3 pakker frisk gedeost og en lille
plastikbøtte med år marineret kylling måltes temperaturen til
14.5° C med lufttermometer. Med indstikstermometer måltes
den marinerede kylling til 13.0° . Et andet køleskab med en
pakke foie gras måltes til 7.5° med lufttermometer.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi lukker ned for
servering i dag og kasserer det nødvendige.
Kontrolleret opbevaringstemperatur i køleskab med mælk i
baren samt faciliteter til hygiejnisk håndvaskning uden
anmærkninger.
Kontrolleret: Nedkøling af fødevarer efter varmebehandling
eller endelig tilberedning.
Det indskærpes, at fødevarer skal nedkøles snarest muligt efter
varmebehandling eller endelig tilberedning, og at de skal
nedkøles til en temperatur, som ikke indebærer nogen
sundhedsfare.
Følgende er konstateret: En portion rataouille på cirka 2 liter
X

der havde været under nedkøling i 3 timer, måltes med
indstikstermometer til 43.9°. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Vil genopvarme ratatouillen igen. Indskærpelse
50 min.
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medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden. Konkret
vejledt om korrekte nedkølingsprocedurer.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af lokaler hvor der opbevares
og håndteres fødevarer, herunder rengøringskontrol af gulve, vægge, maskiner, inventar og lofter. Konkret
vejledt om grundigere rengøring af gulvet og væg omkring opvasken, der havde sorte ansamlinger. Forholdet
vurderes bagatelagtigt under de nuværende forudsætninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler. Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes
fødevarer, skal holdes i god stand. Følgende er konstateret: Væg omkring vask i køkkent var hullet og ikke til at
rengøre. Væg under vasken fremstod med rå mursten. Gulvet var slidt, hullet og meget ujævnt. Virksomheden
havde ingen bemærkninger. Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages,
se klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol. Det indskærpes, at
virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater. Følgende er konstateret: Der var
ikke udført modtagekontrol siden 19.6, køleskabs-målinger siden 22.8 og opvarmningskontrol siden 24.1
Virksomheden havde ingen bemærkninger. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen
kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Konkret vejledt om at der skal forefindes fungerende måleudstyr tilgængeligt til at lave temperaturmålinger, da
der ikke kunne fremvises et termometer under tilsynet. Forholdet vurderes bagatelagtigt under de nuværende
forudsætninger.
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