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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at
fødevarer i alle led skal beskyttes mod kontaminering, der kan
gøre dem uegnede til konsum eller sundhedsfarlige.
Følgende er konstateret: I virksomhedens barområde er der
massiv forekomst af bananfluer, De sidder primært på rene glas
og rent inventar til produktion af cocktails. I barområde er der
mange åbne flasker med sirup og alkohol samt en gammel våd
klud hængende til tørre.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har prøvet at
bekæmpe fluerne.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
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.
Det indskærpes, at råvarer, som kan fremme reproduktion af
patogene mikroorganismer eller dannelse af toksiner, må ikke
opbevares ved temperaturer, der kan medføre sundhedsfare.
Kølekæden må ikke afbrydes. Der kan dog tillades korte
X

perioder uden temperaturkontrol, når det af praktiske hensyn
er nødvendigt under håndtering i forbindelse med tilberedning,
1 time 30 min.
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transport, opbevaring, udstilling og ekspedition af fødevarerne, hvis dette ikke indebærer nogen sundhedsrisiko.
Følgende er konstateret: Virksomheden har opbevaret 3 poser med kylling af ca 3 kilo i hver uden for køl i
produktionskøkkenet. Temperaturen i køkkenet er målt til 19,5 grader. Med indstiktermometer er kyllingen målt
til 10,0, 10,8 og 11,5 grader. Virksomheden oplyste at det er taget ud fra køl med henblik på tilberedning. Under
tilsynet var der ikke tegn på at virksomheden skulle i gang med tilberedning af kødet, og da tilsynet startede,
forsøgte kokken i virksomheden at stille det på køl. Virksomheden endte med at smide kødet ud. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: Det var i gang med at skulle tilberede, men kokken der skulle tilberede det er
lige gået, og det er derfor det stod uden for køl. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på politianmeldelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret virksomhedens tætningslister i køleinventar.
Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden.
Følgende er konstateret: Virksomhedens vindue i produktionskøkken står åbent under tilsynet. Forholdet blev
indskærpet ved sidste tilsyn. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har prøvet at sætte net op, men
det virkede ikke. Virksomheden politianmeldes.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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