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Fødevarerejseholdet har foretaget opfølgende kontrol samt
1

kontrol med udgangspunkt i reglerne om Fiskesporbarhed.
Udleveret retssikkerhedsblanket. Vejledt om
betalingsbekendtgørelsen.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevare, og udstyr
der kommer i kontakt med fødevarer, skal holdes rene.
Følgende er konstateret: I kølerum bag disk er der i loftet
stikdåse hvor der er ansamlinger af snavs/mugdannelse og der
drypper kondensvand ned på hylder. I kølerum ved bagdør er
der ved overgang mellem gulv og vægge ansamlinger af gul
slimet belægninger og snavs, og på dør omkring håndtag
fastsiddende snavs. Ved opskæringsborde bag halvmur er der
på underkanter tyk belægning af fastsiddende gul belægning.
Under afskinner er der ligeledes gul fastsiddende belægninger.
Slangeføring ind i grillkøkken er med snavs. Isskovl og isske er
med gule belægninger og placeret direkte i isen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Forholdene
rettes.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

X

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til
bekæmpelse af skadegørere. Det indskærpes, at der skal
1 time 25 min.
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træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret: Ved opskæringsborde til fisk er der ingen rist i gulvbelægning. Det samme i grillkøkken,
hvor der løber mindre slange i mindre gulvafløb. Begge steder med risiko for indtrængen af skadegørere.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Forholdene rettes. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte
opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler og udstyr. Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes i god stand. Redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal være udformet og
være fremstillet af sådanne materialer og holdes i en sådan stand, at risiko for kontaminering reduceres mest
muligt.
Følgende er konstateret: I kølerum ved bagdør er overgang mellem gulv og væg utæt og nederste del af væggen
meget rusten og flere steder ses isoleringsmaterialet, og i kølerummets døråbing er der revne i betongulvet. Ved
opskræringsborde er underkanten koroderet og der er flere steder adgang til indvendig træplade. Slangeførings
isolering ind i grillkøkkern er itu og ikke rengøringsvenlig. I overgang mellem grillkøkken og butik er der i gulvet
itu flise og i grillkøkkenet mangelfulde fuger.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Forholdene rettes. Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte
opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for "temperaturkontrol i forbindelse med modtagelse af råvarer og
færdigvarer" "Kontrolskema for rengøring" og "kontrolskema for temperatur" for perioden uge 27 til 53 - 2020.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret videre givelse af forbrugeroplysninger i forbindele med salg af 2 partier
torskefilet. Virksomheden printer etiket med oplysninger - denne påsættes følgeseddel, ligesom der gemmes en
kopi på virksomhedens genpart af følgeseddel. OK
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Frosne fasaner og vildænder, Ok.
Fotodokumentation optaget.
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