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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: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på administrativ
bøde fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden.
Bødeforlæg 7500 kr. fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden har gastrobakke med
hele rødspætter stående i køleskab. Temperaturen på hele
rødspætter er målt med indstikstermometer til 4.5 grader.
Opbevaringstemperatur i køleskabet blev målt til 5.1 grader
med luftføler.
I andet køleskab blev temperaturen målt til 7.2 grader med
luftføler. I køleskabet blev der opbevaret mælk, fløde, færdig
bearnaisesauce samt smør. Målingerne er foretaget med
Fødevarestyrelsens kalibrerede termometer. Virksomheden har
kasseret fisken under tilsynet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi plejer at tage
fisken direkte fra frost.
Det indskærpes, at fødevarer i alle led skal beskyttes mod
X

kontaminering, der kan gøre dem uegnede til konsum eller
sundhedsfarlige.
1 time 30 min.
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Følgende er konstateret: I køleskab i produktionsområde står der en gastrobakke med færdig tilberedt stegt
flæsk. Lige over ligger der en fersk svinemørbrad hvor der er afdryp af kødsaft. I gastrobakke med færdig
tilberedt bløde løg med en svinekam lagt ned i. Der er ligeledes formodet kødsaft ved løgene. På tørvarer lager
står der flere kasser med bagte småkager direkte på gulvet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi begynder at bruge lukkede beholdere til opbevaring.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på administrativ bøde fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden.
Bødeforlæg 7.500 kr. fremsendt.
Følgende er konstateret: Der er dryp af fedt fra fra kanter og filter på emfang lige over komfur hvor der tilvirkes
mad. Køleskab i barområde er der vækst af formodet skimmel på flasker samt beskidt i bunden af køleskab med
rester af drikkevarer, hvor der ligeledes er vækst af formodet skimmel. Køleskab i produktionsområde ligger der
kondensvæske i bunden med dryp af kødsaft. Andet køleskab er der indtørret kødsaft opsprøjt på døren og
gummilister. Vindueskarme i køkkenet fremstår med beskidt med rester af fødevarer. Kaffeautomat i barområde
fremstår mangenfuldt rengjort, særligt omkring dyse hvor kaffen kommer ud. Forside af ovn fremstår beskidt
udvendigt.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det bliver gjort rent med det samme.
Det er foretaget fotodokumentation på forholdene som er forevist virksomheden under tilsynet.
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