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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Der er ikke produktion af
fødevarer i forbindelse med tilsynet. Ok
Constantiavej 29

Det er kontrolleret, at der på virksomheden er mulighed for

9900 Frederikshavn

hygiejnisk vask af hænder i både produktion og i

20007117

personalefaciliteter. Ok Kontrolleret, at personalet overholder

555

hygiejneregler i forbindelse med rundvisning af gæster, således
at gæster iklædes hygiejnisk overtræksbeklædning og -sko,
1

samt at også gæster bliver bedt om at respektere

1

virksomhedens regler omkring smykker og ure i produktionen.

1

Ok

1

Kontrolleret at færdigpakkede fødevarer opbevares hygiejnisk i
færdigvarelager, hvor det er muligt at komme bag om paller
mod væg. Ok

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret inden opstart af
produktion: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
Produktionsrum, kølerum, autoklavekælder og lager. Der er
under udrangeret vandtank i autoklavekælder konstateret lidt

1

smuds i form af rockwool og lignende. Det oplyses, at man

1

netop har bestilt en grundig fejning/støvsugning af området.
Ok
Øvrige lokaler bærer præg af en effektiv rengøring både i
produktion og i kølerum. Ok
kontrolleret virksomhedens anvendelse af desinfektionsmidler
uden anmærkninger
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret lokaler og inventar. Ok
Der er vurderet på fugtighed i forskellige lokaler, hvor især
kassevasker-afdelingen udmærker sig ved at alle flader
fremstår pæne på trods af meget vand i afdelingen. Det
oplyses, at udsugningsanlæg i lokalet har ændret på mulighed
for at tørre overfladerne effektivt.
Der er vejledt om, at en udrangeret vandtank bør fjernes, da
ikke anvendt materiel ofte afstedkommer ophobning af

X

X

støv/smuds. Virksomheden oplyser, at tanken skal fjernes. Ok
Kontrolleret virksomhedens samarbejde med godkendt
skadedyrsfirma. Ok
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Der er i sluse i forbindelse med færdigvarelager konstateret en fuglerede under etablering. Det oplyses, at man
er meget opmærksomme på fuglereder i slusen, og at man jævnligt kontrollerer og fjerner nye reder. Den
observerede rede fjernes straks. Ok Der er vejledt om, at man måske skal søge en løsning, hvor man undgår, at
fuglene etablerer sig i slusen. Evt kan man etablere en højtaler med afskrækkende lyd.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse,
herunder HACCP-plan. Virksomhedens importerede færdigpakkede fødevarer indeholder ikke tilsætningsstoffer.
Set virksomhedens dokumentation for udfyldte datablade og kravsspecifikationer i forbindelse med indkøb af
fødevarer i 3. land. Ok
Mærkning og information: De færdigpakkede fødevarer, som virksomheden importerer fra 3. lande indeholder
ikke tilsætningsstoffer. Ok
Tilsætningsstoffer m.v.: Virksomheden importerer ikke færdigpakkede fødevarer fra 3. lande, som indeholder
tilsætningsstoffer. Der er tale om autoklaverede produkter, som traditionelt bliver pakket i vand/olie og derefter
autoklaveret. Ok
Kemiske forureninger: Kontrolleret virksomhedens dokumentation for krav til - og analyser for - lavt indhold af
tungmetaller i tunfisk. Ok
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