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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: gennemgået procedure for varmrøgning
af fisk og virksomhedens procedure for måling af
kernetemperatur, samt virksomhedens procedure for
håndtering af fersk fisk til røgning og optøning, målt
opbevaring på kølejomfru, kølelager og frost opbevaring.
Det indskærpes, at der skal være et tilstrækkeligt antal
håndvaske, der er hensigtsmæssigt placeret og specielt
beregnet til håndvask. Håndvaskene skal være forsynet med
rindende varmt og koldt vand og faciliteter til hygiejnisk vask og
tørring af hænderne. Følgende er konstateret: der er en vask til
vask af fødevarer son anvendes til vask af hænder og der er en
vask ved opvask område. Der er ikke en selvstændig håndvask i
produktionslokaler. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: det vil de få rettet op på. Indskærpelse
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden. Vejeldt om håndvask
i fødevarevirksomheder.
Det indskærpes, at letfordærvelige fødevarer skal opbevares

X

ved max 5 ° C . Følgende er konstateret: krebshale salat
produceret 21.8.2018 er opbevaret ved 9,9 ° C i køleskab målt
med kalibreret termometer. Målt temperatur i krebshale salat
1 time 45 min.
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til 7,7 ° C målt med kalibreret termometer. Der er taget billeder. Virksomheden havde følgende bemærkninger:
de vil anvende en anden køleskab og kasseret fødevarerne med overskridne temperatur. Indskærpelse medfører
gebrybelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden. Vejledt om
opbevaringstemperaturer for letfordærvelige fødevarer.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: stikprøvevis registreringer for
varemodtagelse, varmrøgning, varmbehandling, nedkøling og opbevarings temperaturer i perioden siden sidste
kontrol besøg.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse, herunder HACCP-plan med fokus på
varmrøgning, adskillelse og optøning af fisk. Vejledt om tilretning af risikoanalyse ved ændringer i produktion,
herunder genoptagelse af røgning af escolar.
Mærkning og information: Vejledt generelt om mærkning af Escolar med henvisning til Fødevarestyrelsens
hjemmeside. Virksomheden oplyser at de er holdt med at sælge varmrøget escolar.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: escolar modtaget og anvendt i august 2018. Der var ingen
escolar i virksomhed ved kontrol besøget. Ingen anmærkninger.
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