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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at
opvarmede nedkølede fødevarer maksimalt må opbevares ved
1

5°C. Følgende er konstateret: Virksomheden opbevarede bl.a.
opvarmede nedkølede fødevarer i 3 forskellige kølegrave hvor
de digitale enheder viste mellem 3,0 og 5,9°C. Temperaturen
målt med luftføler i kølegravene, blev målt til mellem 8,3 og
13,2°C. Temperaturen målt med indstikstermometer ca. 5cm.
nede i ca, 200g rejer i lage blev målt til 7,3°C, i ca. 400g
tunsalat til 11,3°C, 1 ca. 1kg opvarmede nedkølede ris til med
svampe til 10,3°C samt i ca. 1kg frisk mozzarella i lage til 10,9°C.
Det blev ved tilsynets start oplyst af de to tilstedeværende
køkkenmedarbejdere, at fødevarerne blev holdt kolde ifølge de
digitale enheder, og der blev ikke fulgt andre procedurer for
opbevaring af fødevarerne i kølegravene.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Kølegravene er
blevet serviceret for nylig og burde virke. De bliver kontrolleret
med indstiksfølere løbende og dokumenteret i
egenkontrolprogram. Indskærpelse medfører gebyrbelagt
opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.

X

Opbevaringstemperaturer i øvrige køleinventar samt faciliteter
til hygiejnisk håndvask. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Rengøring af produktions -og
1 time
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opvaskeområde, herunder overflader og driftsinventar. Ingen anmærkninger.
Opvaskemaskine i barområde fremstod med mørke og rødlige belægninger langs kanter indvendigt.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret
om rengøringsfrekvens af udstyr.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Der er stikprøvevis set udført
dokumentation for virksomhedens kritiske kontrolpunkter, herunder køleopbevaring, modtagerkontrol,
opvarmning og nedkøling fra forrige kontrolbesøg frem til den 28. januar 2020.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Der er stikprøvevis set udført dokumentation
for virksomhedens kritiske kontrolpunkter, herunder køleopbevaring, modtagerkontrol, opvarmning og
nedkøling for perioden medio november 2019 frem til d.d.
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