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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
2

uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur i kølerum, isning

1

af fersk fisk i udsalgsvindue, opbevaring af røgvarer og
fiskesalater samt faciliteter til hygiejnisk håndvask.
Hygiejne: Rengøring: Rengøring af produktions og
udsalgsområde, herunder overflader. Ingen anmærkninger.
Ventilationssystem i produktionsområde fremstod støvet og en
enkelt liste i kølebord fremstod flækket med mørk belægning.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om
rengøringsfrens af svært tilgængelige steder.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Vedligeholdelse af overflader i
produktions -og udsalgsområde. Ingen anmærkninger.
Underskabe under produktionsborde fandtes forvitrede i
bundet og på låger, hvor spånplade synligt var skadet af vand.
Det oplyses at underskabende skiftes ud primo oktober 2018.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om vedligeholdelse af driftsinventar.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

X

X

anmærkninger: Der er stikprøvevis set udført dokumentation
for virksomhedens kritiske kontrolpunkter, herunder
modtagerkontrol, køleopbevaring, opvarmning og nedkøling for
1 time 45 min.
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perioden primo april 2018 frem til d.d.
Det indskærpes at virksomheder skal indføre effektive procedurer for overvågning af kritiske kontrolpunkter. Der
skal være etableret en fast procedure for tidsstyring, hvis de gældende regler for opbevaring ikke er opfyldt.
Følgende er konstateret: Virksomheden opbevarede 9 slags fiskefrikadeller uden for køl ved en målt
lufttemperatur på 20,7°C. Virksomheden havde ophængt p-skiver, som ikke var indstillet. P-skive til alm.
fiskefrikadeller og laksefrikadeller stod på kl.15.00 og p-skive for krabbe frikadeller og tang frikadeller stod på
kl.15.30. P-skiverne blev kontrolleret af Fødevarestyrelsen ved tilsynets start, kl.12.35. Virksomheden har
derudover ikke beskrevet aktiviteten i deres egenkontrolprogram. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Har glemt at få dem sat i dag, vil få aktiviteten skrevet ind i egenkontrolprogrammet.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed/partikontrol på rødspætter. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret tavle med handelsbetegnelser og videnskabelige navne for fersk fisk. Ingen anmærkninger.
Det indskærpes, at oplysninger om fangstområder for fersk fisk skal være synligt for forbrugeren i
udsalgsområde. Følgende er konstateret: På virksomhedens fangsttavle var fangstområder for rødspætter,
skrubber, mørksej og kulmule ikke angivet. Fiskearterne fandtes heller ikke mærket på skilte i udsalgsvindue.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vil for femtiden krydse af på fangsttavle. Virksomheden havde
ingen bemærkninger. Indskærpelserne medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Godkendelser m.v.: Virksomhedens cvr.nr. stemmer overens med ejerforhold registreret hos Fødevarestyrelsen.
Ingen anmærkninger.
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