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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaring og isning af fisk og fiskevarer
H.J. Holst Vej 12

samt pakning og udkørsel af fiskevarer til biler. Gennemgang af

2610 Rødovre

procedure for kogning og pilning af rejer adskilt for fiskepakke

34697841

produktion.

5644

Kontrolleret procedurer og adfærd vedrørende personlig
hygiejne. Følgende kontrolemner er kontrolleret:
1

Forholdsregler ved sygdom blandt personalet, hygiejniske

1

håndvaskeprocedurer og håndvaskeforhold, egnet og rent
arbejdstøj samt hygiejnisk håndtering og opbevaring af
arbejdstøj og private genstande. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:

1

produktionslokaler, køle og fryserum samt transportbiler.
Følgende er konstateret: Dørlister til caviarkøleskab og

1

indfryser havde røe og sorte skimmelvækst
belægninger.Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt
om rengøring af vaskeslanger og håndtag.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Vejledt om kalibrering af
måleudstyr, vægte og dokumentation på dette.
Virksomhedens egenkontrol: Vejledt om at kogning og
nedkøling kan beskrives som en generel arbejdsgang. Endelig
egenkontrol risikoanalyse for rejepilning samt vurdering og
indplacering af fødevarer, herunder Listeria kontrol vil blive
gennemgået ved næste kontrolbesøg, da ansvarlig ikke var
tilstede.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Virksomhedens hjemmeside
er p.t ved at blive opdateret.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at virksomheden har
procedurer for instruktion/uddannelse af medarbejdere i
fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.

X

Mærkning og information: Kontolleret sporbarhed på
ørredrogn i form af faktura. Følgende er konstateret: 10 kasser
med 22 bøtter med ørredrogn blev opbevaret på frost uden
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mærkning fra producenten. Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse, da Fødevarestyrelsen har
modtaget oplysninger fra producenten, at virksomheden havde filmet bøtterne og etiketteret uden på hver
kasse. Har talt med producenten under kontrolbesøget, at de skal etikettere med ID-mærke inden de udleverer
varerne til virksomheden. Procunt meddeler, at etiketter var for store til låget. Virksomheden har gjort
opmærksom på problemet ved varemodtagelsen, men producenten har endnu ikke fremsendt etiketter.
Virksomheden har ikke solgt af produktet, men lagt i karantæne. Mængden af ørredrogn i fryser svarer til
faktura som er modtaget.
Særlige mærkningsordninger: Følgende økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår.
Modtagekontrol, dokumentation for økologisk oprindelse, adskillelse i form af indpakning fra andre fiskevarer,
pakning, . Ingen anmærkninger.
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