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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret faciliteter til
hygiejnisk vask og tørring af hænder,ok.
Hamborgvej 16

Virksomheden har oplyst de løbende udtag prøver af makrel til

7730 Hanstholm

histaminundersøgelse ved produktionen. Det tager cirka en uge

14136991

før de har svaret på prøven. Konstateret virksomheden har

1697

effektive procedurer for hygiejnen under produktionen og for
at kølekæden overholdes. Transport foregår i kølebil til
1

kunden,ingen anmærkninger.

1

Kontrolleret procedurer for parasitkontrol. Virksomheden har

1

oplyst der foregår en visuel kontrol og bugen skæres fra på

1

relevante fisk. Konstateret virksomheden dokumentere
parasitkontrollen på skema for dette, ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for vandprøver indenfor det sidste
år,ok. Kontrolleret skadedyrsrapporter indenfor det sidste

1

år,ok.
Kontrolleret procedurer for returvarer. I
egenkontrolprogrammet er beskrevet at varen kontrolleres ved
modtagelsen og vurderes og leverandør kontaktes og evt.
Fødevarestyrelsen,ingen anmærkninger. Kontrolleret
procedurer for transport fra fiskeauktion til virksomheden og
fra virksomhed til kunde. Virksomheden har forklaret at enten
bruger de kølebil eller traktor med overdækning ved transport
fra auktionen til virksomheden. Transport fra virksomheden til
kunden foregår i kølebil,ok. Kontrolleret kalibrering af vægte
indenfor det sidste år,ok.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af
produktionslokaler, kølerum, emballagerum og frostlager,ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
produktionslokaler. Konstateret at maling på truckværn enkelte
steder begynder at skalle af.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.

X

Kontrolleret procedurer for skadedyrssikring. Virksomheden
har oplyst de benytter skadedyrsfirma som gennemgår depoter
og bygning fire gange om året. Konstateret at porte og bygning
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er sikret mod skadedyr,ingen anmærkninger. Kontrolleret procedurer for kalibrering af måleudstyr.
Virksomheden har oplyst de benytter ekstern virksomhed som kalibrere vægte,ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for temperaturkontrol ved produktion af fiskefars,
kvalitet af råvarer, temperatur ved råvarer, færdigvarer, kølerum, fryser og rengøringskontrol af
produktionslokaler siden sidste tilsyn,ok. Kontrolleret dokumentation for rengøring af kørende materiel siden
sidste tilsyn,ok.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret eksempel på label og fundet oplysningerne identifikationsmærkning oval med
aut. nr./DK/CE , virksomhedsoplysninger, fiskeart, latinske navn, vægt, produktionsdato, lot. nr. fangstområde og
opbevaringsforskrifter,ingen anmærkninger.
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