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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Temperatur
ved opbevaring. Det indskærpes, at varmebehandlede,
nedkølede og letfordærvelige fødevarer skal opbevares ved
højst 5 °C. Følgende er konstateret: Der er i kold jomfruen i
køkkenet målt mellem 8 og 9 grader i røget laks, laksesalat og
for stegte fiskefiler, der er målt en opbevaringstemperatur på 8
grader med kalibreret termometer.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: De havde lige
gjort bunden rent i kold jomfruen og haft alle skuffer ude.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Det indskærpes, at fødevarer i alle led skal beskyttes mod
kontaminering, der kan gøre dem uegnede til konsum eller
sundhedsfarlige. Følgende er konstateret: når køkkenet server
den færdig tilberedte mad fragtes tallerken retterne u
tildækket ned igennem elevator skakten. På modsatte side af
køkken lågen er der låger ud til virksomhedens
affaldshåndtering. indvendig i elevatorskakten er der ikke
tilstrækkeligt renholdt. Når man åbner skakten i køkkenet er
der stor luft cirkulation inde i selve elevatoren. Virksomheden

X

havde følgende bemærkninger De var opmærksom på og få
stoppet luftcirkulationen som de mente kom nede fra
kælderen. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende
2 timer 30 min.
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kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden. Vejledt virksomheden om tildækning af retter
ned igennem elevatoren.
Kontrolleret risiko for kontaminering fra fluer til fødevare fra flue fanger, følgende er konstateret, over tallerkner
sidder der en fluefanger, vejledt om afskærmning så man mindsker risiko for kontaminering.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler. Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene. Følgende er konstateret: i køllerummet i kælderen er der skimmel lignende belægninger på stolpe,
gitter bag på blæser og på hylder. I baren hvor der opbevares øl, vand og vin er der sorte skimmel lignende
belægninger på kasserne og indvendig på siderne. Gulvet i baren var udformet i træ som ikke var tilstrækkeligt
renholdt. I den ene kold jomfruen i køkkenet er der skimmel indvendigt og en glemt ske der var muggent
fødevare på. Virksomheden havde følgende bemærkninger: De ville rengøre det med samme. Indskærpelse
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler med inventar. Følgende er konstateret: i kold
jomfruen i køkkenet er der enkelt gummilister der ikke er intakte med skimmel lignende belægninger. Under
kold jomfruen i hjørnet er gulvet belægningen helt løst og det kan ikke længere renholdes. Forholdet vurderes
under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse Vejledt konkret om
løsningsmuligheder.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og
resultat siden juni måned, Følgende er konstateret: Virksomheden havde ikke dokumentation fra perioden 8.
Juni til 11. august. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse da virksomheden havde dokumentation for varemodtagelse, opbevaring, varmebehandling og
nedkøling sidste 3 måneder.
Emballage m.v.: Kontrolleret datablad for film brugt til langtidsstegning af kylling, ingen anmærkning.
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