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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret adfærd i

APS

virksomheden i forbindelse med håndtering af røget fisk. Ok
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Der er kontrolleret procedurer i forbindelse med modtagelse,
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saltning, røgning, slicening og pakning af røget fisk. Ok
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Det er kontrolleret at personer er iført arbejdstøj, der er

7302

afstemt efter opgaven, at personer har en god håndhygiejne og
at virksomheden er indrettet, så risiko for krydskontamination
1

mindskes. Ok

1

Der er spurgt ind til tider og temperaturer i forbindelse med

1

røgeprocessen og der er spurgt ind til holdbarhedsfastsættelse

1

for de færdige røgvarer. Ok
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret at udstyr, som ikke er i
anvendelse fremstår rent og hygiejnisk anbragt på hylder, så

1

der ikke forekommer kontamination inden anvendelse næste
gang. Ok
Der er spurgt ind til procedurer for renholdelse og desinfektion
af udstyr. Ok
Virksomheden oplyser, at man har to forskellige

1

rengøringsmidler, men at man kun anvender et
desinfektionsmiddel. Der er vejledt konkret om, at man kan
minimere risiko for resistens hos bakterier, hvis man skifter
mellem to forskellige desinfektionsmidler (begge egnet
specifikt mod listeria). Man kan skifte med en måneds interval,
eller man kan skifte på ugebasis, hvor man anvender et middel
4 dage og den 5. dag anvender et andet middel. Virksomheden
oplyser, at man vil tage kontakt med leverandør med henblik på
at skaffe et ekstra relevant desinfektionsmiddel. Ok
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret virksomhedens lokaler
og inventar med henblik på at afdække problemer med
overflader, som kan give basis for dannelse af biofilm eller
gemte kolonier i revner og sprækker. Umiddelbart ser
virksomhedens overflader ud til at være vel-vedligeholdte. Der

X

X

er observeret en lidt flosset kant på et enkelt "transportbånd" i
forbindelse med slicer. Det oplyses, at man skaffer et nyt bånd,
så maskinen fremstår med hele og glatte overflader. Ok
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Virksomhedens egenkontrol: Der er på tilsynet spurgt ind til virksomhedens analyseprogram for råvarer. Det
oplyses, at man som en del af overvågningen foretager svabertest af fiskens overflade med henblik på en
konkret vurdering af den reelle kvalitet. Ok Der er vejledt om, at man kan stille krav til leverandør om at
modtage resultater af leverandørens analyser af råvarerne.
Kontrolleret at virksomheden har Listeria som en risikoparameter i sin egenkontrol, og at man har taget stilling
til at man at gøre med produkter, som er spiseklare uden at være stabiliseret mod vækst.
Virksomheden har et analyseprogram som virker passende til virksomhedens sortiment og produktion. Ok
Mærkning og information: Der er i butik kontrolleret information om fangstområder for specielle importerede
fisk. Der er enkelte arter, som findes i butik, men som ikke har angivelse af fangstområde. Vejledt konkret om, at
alle fisk skal nævnes, når man vælger at informere ved en stor planche. Ligeledes skal man være opmærksom på
at korrigere information om fangstområde fra parti til parti, så informationen bliver retvisende. Forholdet
betragtes som en bagatel på dette tilsyn, da der kun vurderes at være mangelfuld information ved en enkelt
fiskeart.
Kemiske forureninger: Der er på tilsyn spurgt ind til dokumentation for kvalitet af tun, sværdfisk og andre store
fisk, som importeres fra fjerne havområder. Virksomheden kan ikke på tilsyn fremvise dokumentation for
indhold af histamin, kviksølv og andre utilsigtede stoffer i disse fisk. Der er vejledt konkret om, at man som
producent skal stille krav til sin importør, som er forpligtet til at have dokumentation for, at fødevarer der
importeres til EU skal overholde visse grænser for forurenende stoffer. Forholdet betragtes som en bagatelagtig
overtrædelse
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