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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Opfølgning på bøde,
forholdet er ikke bragt i orden. Bødeforlæg fremsendt 7.500 kr.
Følgende er konstateret: Tilsynet er påbegyndt kl.15 før der er
åbent for take away kl.16. Medarbejderne er i fuldgang med
dagens produktion. I køleskabet i på lager opbevares der en
stor stål skål ca. 10 liter med ris. Med arbejderen oplyser de er
fra dagen før. Kernetemperaturen i skålen med ris blev med
kaliberet indstikstermometer målt til 27,1 grader og
opbevaringstemperaturen måles med kaliberet luft
termometer til 12, 6 grader i køleskabet. Billeder er medtaget.
Vi får styr på det, vi får forklaret til kokken. Jeg mener der kan
være nogle sprogbarrierer. Vejledt generelt om regler for
nedkøling af tilberedte fødevarer.
Kontrolleret: Temperatur ved opbevaring.
Bødeforelæg fremsendt 7.500 kr,.
Følgende er konstateret: Der blev på tilsynet i køleskabet i lager
opbevaret rå kylling bryst filet ca. 2 kg målt til 24.9 grader, ca. 2
kg rå hele kyllingelår målt til 22,7 grader samt 2 gange 5 liter
spande med marineret fersk kylling målt til 8,2 grader og 5 liter
tomatsauce målt til 15 grader alle med indstiks termometer.
Opbevaringstemperaturer i køleskabet blev målt med luft
X

termometer til 12.6 grader. Virksomheden kasserede alle de
ovenstående varer på tilsynet.
1 time 30 min.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får styr på det, vi får forklaret til kokken. Jeg mener der kan
være nogle sprogbarrierer. Vejledt generelt om regler for opbevaring af let fordærvelige fødevarer og optøning.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på
minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede
sanktioner i brug under visse forudsætninger.
Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Køleenheder på lager, under opvaskebord og køleenheder i
køkkenområdet. Vejledt konkret om rengøring af svært tilgængelige steder.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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