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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Virksomheden importerer
fisk fra tredjelande, som videresælges til andre EU-lande.
Havnegade 6

Virksomheden bruger frostlager i Padborg og Hamborg -ok Der

9850 Hirtshals

har ikke været tilbagekaldelser for fødevarer i virksomheden

27422187

-ok.
Virksomhedens egenkontrol: Virksomheden har procedurer for
egenkontrol, herunder set mikobiologisk analyser for et parti
1

leveret fra Kina-8601-ok.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Link til kontrolrapport
framgår af egen hjemmesides forside, men pt ikke aktivt.

1

Virksomheden oplyser, at de er ved at få lavet ny hjemmeside,

1

hvorpå det placeres på forsiden, det betragtes derfor under
bagatelgrænsen idag-ok.
Godkendelser m.v.: Virksomheden modtager fiskeprodukt fra

1

Kina, og har egen kontor og ansatte i Kina til kontrol af fisk fra

1

modtagelse, under hele forarbejdningsprocessen og indtil
loading og afsendelse til Europa-ok.
Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er

1

korrekt registreret til indførsel af fødevarer. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret virksomheden procedurer for tilbagekaldelse,
herunder set bilag for sporbarhed et led tilbage for partiet i
container 8601-ok.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante
økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende
kalenderår modtagekontrol/transport, regnskab, krydskontrol,
dokumentation, sammensætning, mærkning, samhandel,
transport. Ingen anmærkninger
Kontrolleret dokumentation vedr. økologiske produkter: kontrol
af økologi-dokumentation - parti- og
leverandør-dokumentation - for registrerede ind- og udgående

X

varer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens modtagekontrol af økologiske
produkter, Kontrolleret registrering af modtagekontrol / kontrol
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af, at de fastlagte procedurer følges. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning af økologiske fisk, herunder at der er mærket økologiske og med kontrolkodenummer.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskabet for økologiske fødevarer: kontrol af løbende registreringer i færdigvarelager og
kontrolleret faktura for indgående og udgående fisk stikprøvevis, samtt sporbarhedskontrol med udgangspunkt i
udvalgte produkter-Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Vejledt generelt om krav om dokumentation for fødevarekontaktmaterialer. Kontrolleret
statement for plastemballage, der benyttes til emballage af fisk, for at det er egnet til emballereing af fødevarer,
herunder oplyser virksomhed, at der fremskaffes erklæring på hvad plastemballage er egnet til og hvilke krav der
evt. er?
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