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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret anvendelse af
hygiejniske faciliteter ved håndvask i køkken -ok.
1

Kontrolleret: Opbevaring af emballerede ferske fiskevarer.
Det indskærpes, at uemballerede neddækkede fersk fisk og
emballerede ferske fiskevarer skal nedkøles til en temperatur,
der nærmer sig temperaturen for smeltende is (0-2°C).
Følgende er konstateret: Fersk fisk som fersk rødspætter og
fersk skærissing opbevares i køl som er sat til 2 grader, og den
kan pt ikke justeres koldere. Idag konstateret at temperatur er
3.5 grader i fersk fisk. Jf. virksomhedens egenkontrol er køl til
fisk sat til 2,5 grader og der er ved kontrol af denne køler
accepteret 2,5 og 3 grader
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Under tilsynet
blev lagt is over fisken, og det gør de fremadrettet indtil køler
kan justeres koldere, eller anden køler benyttes.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i køkken, herunder
rengøring i køler og på borde hvor fødevarer håndteres-ok.
Drøftet frekvens for rengøring under glasopvasker, herunder

X

oplyses at frekvens for rengøring her øges-ok.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
dokumentation af egenkontrol.
1 time 45 min.
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Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: Virksomjheden har frekvens 1 gang om ugen for kontrol af opbevaringstemperatur, og
der er sidst kontrolleret opbevaringstemperatur den 3. september 2020, og der siden åbning efter corona
nedlukning ikke konsekvent dokumenteret 1 gang om ugen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomhed retter op på tingene.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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