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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret at procedurer
1

for håndtering af laks der laves til varmrøget laks.
Virksomheden har faste procedurer for denne proces, der
følges hver gang.
Laksen ansaltes, hvorefter den kommes på rist og sættes i
røgovnen, til den ønskede temperatur er opnået. Ejer oplyser
at der max. går 3 timer fra proces start til slut.
D.19.09.2017 er der udtaget 1050g. varmtrøget laks til analyse
for PAH. Analyseresultatet fra d. 19.09.2017 viste sig at være
for høje. prøvenummer: 17042606
Dette vurderes af FVST. måske at være begrundet med at
skindet fra laksen er taget med i analysen.
Konkret vejledt om at virksomheden selv sender en prøve til
analyse, således at der undgåes for høje tal fremadrettet.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengørings procedurer for
rengøring af røgovn og riste laks lægges på. Ejer oplyser at
ovnen afbrændes efter behov. Konkret vejledt om at denne
rengøres med børste eller andet der kan fjerne sodrester, og
akkumuleret tjære på væggene i ovnen.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens

X

risikoanalyse med gode arbejdsgange for røgning af fiskevarer
herunder varmrøget laks. Der står beskrevet i virksomhedens
risikoanalyse at der skal skal anvendes passende røgsmuld, at
1 time
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ovnen der anvendes skal være passende rengjort, samt at der anvendes mindre fede fisk, og at der er en
passende afstand fra antændelses sted og til fødevarer. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret at der er opsat skilt der informerer kunderne om tilbagekaldte fødevarer
solgt i butikken. Ingen anmærkninger.
Konkret vejledt om at skiltet hænges synligt i ca. 14 dage.
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