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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: PAH-røgning, behandling af
fødevarer
Kontrolleret virksomhedens procedurer for at minimere
dannelsen af PAH. Virksomheden har indført gode
arbejdsgange for at mindske dannelsen af PAH-forbindelser
under rygeprocessen.
Rygning foregår ved varmrøgning ved direkte rygning efter
traditionel metode med vogn med brænde, som køres frem og
tilbage under rygeprocessen.
Der anvendes elleflis af hensyn til smag og udseende. Elleflis
modtages fra kendt leverandør, som ved at træet skal bruges til
røgning af fødevarer. Rygetid afpasses efter produktstørrelse,
der holdes en god afstand fra produkter til glødelag for at
mindske risiko for opsprøjt af fedt der er dryppet på glødelag.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret opbevaring og adskillelse af ferske og tilberedte
fiskevarer. Kontrolleret temperatur i køleskabe samt varmeskab
til varmholdelse af fiskefrikadeller mv. Kontrolleret buffet,
opbevaring af fade i is, kontrolleret at der anvendes lange
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tænger. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af køkkenlokale,
rygelokale, skærerum, kølerum samt inventar herunder
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opvaskemaskine, bestik og service. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolkampagne PAH: Kontrolleret virksomhedens egenkontrol for PAH.
Egenkontrollen angiver generelle foranstaltninger til minimering af PAH-dannelse, hvilket er udmærket, men
egenkontrolprocedurerne er ikke tilpasset den måde, som rygning foregår på i virksomhede. Virksomheden vil
gennemgå procedurerne mhp tilpasning. OK.
Kontrolleret egenkontroldokumentation perioden juni-august 2015 for modtagekontrol, opvarmning,
varmholdelse og opbevaringstemperatur. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Stikprøvevis kontrolleret sporbarhed ferske sild til røgning. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret udvidede sporbarhedskrav til fisk, se tillægsside.
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