
Den Gode Viking i Næsby

 

 

Esmosevej 11

4305  Orø

19489841

07-08-2020 3

3  
 
 
 
 
 
 

1  
 
 
 
 
 
 

X

side 1 af 2

2 timer 10 min.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Der nedlægges forbud mod
produktions og markedsføring i hele virksomheden. Forbuddet
træder i kraft straks. Skriftligt forbud er fremsendt med posten.
Følgende er konstateret: Virksomheden havde en pose
stegeflæsk på ca. 5kg. liggende til opbevaring ved siden af
ovnen på køkkenbordet, der blev målt til 21.1 grader med
kalibreret indstikstermometer og 32,3 grader med kalibreret
rumluftmåler. Målingerne blev startet kl. 14.33 og afsluttet kl.
14.55. Virksomheden oplyste de var igang med produktion og
at stegeflæsken i ovnen var færdig om ca. en times tid,
hvorefter nyt flæsk fra pågældende posen ville blive lagt i
ovnen. Ved gentagende påtale om opbevaringsforholdene af
stegeflæsken, oplyse ejeren at det ville komme i ovnen så snart
der var plads. Til sidst oplyste ejeren at han ville kassere
fødevaren.
I virksomhedens køleskab med forarbejdede retter blev
overfladetemperaturen diverse steder målt til mellem 12-15
grader. Denne måling blev afbrudt grundet ovenstående
forhold.
Omkring buffetområde og i køkkenet var der flere grønne
spyfluer og i skål med størknet chokolade sad der også en flue
som var blevet fanget i størkningsprocessen.
I køleskab med grøntsager blev der fundet flere fødevarer i
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forrådningsproces. Herunder flere poser vindruer, pose med rød peberfrugt, gulerødder og blomkål. Ved siden
af køleskabet stod der en spand hvori der lå et net med friske løg. Under nettet lå der ca. 5 store rådne løg der
kastede spore fra sig, da nettet blev løftet.
Ved interview omkring virksomhedens opvarmningsprocedure, fremvise virksomheden det termometer de
brugte, hvorpå der sad gamle fødevarer og noget der lignede et lyst kattehår.
Diverse overflader fremstod fedtede og med indtørrede gamle stumper af fødevarer. Herunder diverse låger til
køleenheder, gulv, vægge og kasse med frosne pomme frittes. Lister i flere køleskabe fremstod med brud og
mørke belægninger. Rent service og gryder fremstod ligeledes med indtørrede fødevarestumper og hylderne
hvorpå rent service blev opbevaret fremstod med støv og gryn der lignede jord.
Gulv i barområde i nabolokalet til serveringsområdet, fremstod af råt beton der over tid var blevet sort af
fasttrådt skidt.
Dørene fra baglokale med opvaskemaskine og køle/fryseskabe fremstod stedvist med sprækker på over 10mm.
omkring karmen og under døren. Ejeren oplyste at døren havde sat sig lidt.
I gammelt drivhus bagved opvaskerum, blev der opbevaret engangsemballage og service. Dette drivhus
fremstod ikke skadedyrssikret og med bunker af gamle sager. Herunder skrald, gammelt isoleringsmateriale og
katte ekskrementer.
I dette drivhus var der bygget en kasse på ca. 4x3meter som fungerede som fødevarelager. På lageret blev der
bl.a. opbevaret 5 nye kasser øl, nye fustager, gløgg, diverse spiritus, vin, og krydderier.
Lageret gulv fremstod med mørke belægninger af skidt og flere steder var der huller ud mod det fri. Der var
massive ansamlinger af ekskrementer fra katte og enkelte rotteekskrementer på lageret.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg kan ikke acceptere jeres afgørelser på nogle måder, den er
mere personlig end fagligt baseret. Vi vil selvfølgelig klage over afgørelsen og ved nye kontrol skal det være
andre kontrollanter.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR.
Fotodokumentation af forholdene er optaget.


