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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Virksomheden har ikke selv modtaget nogle henvendelser.
1

Virksomheden er konkret vejledt om kontakt til
Fødevarestyrelsen ved mistanke om sygdom.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: procedurer for indfrysning af fisk. Der er
gennemgået procedurer for tilvirkning af lagkage og
pandekager, ingen anmærkninger. Ved tilsyn set hygiejnisk
håndtering af sushi, ingen anmærkninger.
Kontrolleret: Temperatur ved opbevaring.
Bødeforelæg fremsendt 10.000 kr.
Følgende er konstateret: Høj temperatur i skabskøler i
sushiområde. Der er målt opbevaringstemperatur til 12,6
grader og 11,3 grader på to forskellige hylder hvor der blev
opbevaret færdiglavet sushi (med luftføler). I køleskabet er
generelt opbevaret frugt og grønt men også to store bøtter
med færdiglavet sushi, som er beregnet til running sushi
(starter kl. 17). Der er målt med indstikstermometer 15,5
grader i sushi med laks, og 15 grader direkte i laks. Sushi er
produceret ved 14-15 tiden og derefter sat på køl. Endvidere er

X

der opbevaret dressinger, hjemmerørt wasabi mayonaise,
hjemmerørt chilimayonaise, wasabidressing (mærket max. 5
grader) tangsalat og kimchi i skabskøler. I følge
3 timer 30 min.
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egenkontrolprogram er virksomhedens krav til køleskabet 5 grader.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: køleskabet bliver åbnet mange gange. Temperaturen er for høj, vi
kasserer sushien.
Der er gennemgået procedurer for tilvirkning og opbevaring af ris til sushi. Virksomheden oplyser at ris
tilberedes i riskoger og derefter blandes med eddike, salt og sukker. Hvis der er rester tilbage kan de godt
gemmes til dagen efter, og bruges dagen efter. Risene bliver opbevaret i riskogeren natten over i
produktionslokale. Der er målt opbevaringstemperatur ved ris i dag til 22 grader med luftføler, i
produktionslokale er 20 grader. Ris er målt til 39,2 grader med indstikstermometer. pH er målt af virksomheden
ved dagens tilsyn til 4. Virksomheden oplyser at dagens ris er lavet ca. kl. 14 og at de lukker køkkenet kl.21.
Virksomheden er vejledt om at man kan opbevare ris med en pH på mindre end 4,5 ved rumtemperatur i op til 8
timer, herefter kassering. Virksomheden er vejledt om nedkølingskrav (fra 65 grader til 10 grader inden 3 timer,
hvis virksomheden ønsker at gemme risene til en anden dag.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
køkken med diskområde og lager.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for opbevaring og pH måling.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Billededokumentation er medtaget fra tilsyn.
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