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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol som følge af
1

ejerskifte.
Udleveret retssikkerhedsblanket og henvist til klagevejledning.

4

Vejledt om betaling for kontrol.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Temperatur i køle- og frost møbler,
mulighed for hygiejnisk håndvask.
Følgende er konstateret: I kølerum ses 2 kasser med
surt/råddent vand med østers og hummer. Dette lugter kraftigt.
Virksomheden valgte straks at kassere dette og fortog en
rengøring af samme under kontrolbesøget.
I et frostskab sås en tallerken med noget ødelagt og ukorrekt
indpakket kød. Virksomheden valgte her at kassere dette.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om kontaminering og beskyttelse af fødevare.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af redskaber og
udstyr.
Det indskærpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som
kommer i berøring med fødevarer, skal holdes ordentligt rent

X

og om nødvendigt desinficeres.
Følgende er konstateret: I opvaskemaskine ses røde og gule
klistrerede belægninger langs kanter, i top, på indersider og
2 timer
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sprækker.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: der ringes til virksomhed og der vil følges op på service.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: Køkken herunder
bordplader, gulve, bar, kølerum, frostrum, lager og kundeområde fremstår renholdt.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: kundeområde, bar, frostrum kølerum
herunder gulve og vægge. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: 2 skærebrætter fremstår med dybe fuger og ét har aftryk fra smeltning, hylder i
kølerum fremstår flerer steder med rust, 2 frostskabe har flossede tætningslister.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om vedligehold.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse,
herunder HACCP-plan.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolinformationsblanket.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Cater Quality kyllingebryst frossen á
2 kg, dybfrosne panerede skrubbefileter á 2,5 kg, okse formbøf 12%, Okse striploin á 4,9 kilo, bacon i skiver á 1
kg, rejer i lage á 1,5 kg, Gouda skiveskåret 900gr chedder ost, hård ost (ej parmasan), pandekager m. sukker á
1800gr., burgerboller, Onion rings, krebsehaler, Østers sauce jf. faktura fra dansk levererandør.
Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke fremvise sporbarhed på 2 glas trøffelpasta. Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om sporbarhed
Særlige mærkningsordninger: Det indskærpes at betegnelser, som er beskyttet af EU-kvalitetsordningerne
(BOB/BGB/GTS), ikke må anvendes om fødevarer, som ikke lever op til de krav, som er fastsat i
varespecifikationen for det pågældende produkt.
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Følgende er konstateret: Virksomheden benytter parmesanost i menukort herunder til Cæsar salat, carpaccio.
Virksomheden kan kun fremvise faktura på en anden type ost, virksomheden oplyses at det er denne ost som
benyttes til disse to retter.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi skal have nyt menu kort.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt op følgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt om vildledning.
Kontrolleret: anmærkning med økologisk kød i menu kort. Bødeforelæg på 10.000 kr. fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden har i menukort en "Meat love" burger med 270 gram ØKO hakkebøf.
Virksomheden kan ikke fremvise faktura på indkøb af økologisk hakkekød. Virksomheden oplyser det er 2
almindelige burgerbøffer fra konventionelt hakkekød.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
krydsforurening, skadelige stoffer ved forkert tilberedning, tilberedning af særlige råvarer, buffet og
selvbetjening, personlig hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed, anprisninger fx på menukortet og
registrering f.eks. ved import og samhandel, økologi samt væsentligt ændrede aktiviteter.
Fotodokumentation optaget.
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