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AQUAPRI DENMARK
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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Gamst Aquakultur

uden anmærkninger: Set hygiejne og husorden under pakning

Fiskeparken 4

af fisk i bløggegang, iskøl, pakkelokale, færdigvarekøl og

6600 Vejen

udlevering: OK

80326610

Virksomheden har oplyst om arbejdsgange ved evt. modtagelse

6118

af returvarer: OK
Kontrolleret datablade, godkendelse og egnethed af
1

desinfektionsmidler, samt procedure for anvendelse af disse:

1

OK

1

Kontrolleret analyser på vand og is 2017 og 2018: OK

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Set rengøring af lokaler og udstyr i bløggegang,
iskøl, pakkelokale, færdigvarekøl og udlevering: OK
Virksomheden har oplyst om arbejdsgang for kontrol med

1

rengøring og desinfektion: OK
Set mikrobiologisk rengøringskontrol for august 2018: OK
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Set vedligeholdelse af lokaler og udstyr under
pakning af fisk i bløggegang, iskøl, pakkelokale, færdigarekøl og

1

udlevering: OK
Virksomheden har oplyst om arbejdsgang for sikring af
udbedring af mangler. Set opdateret vedligeholdelsesliste : OK
Virksomheden har oplyst om arbejdsgange for kalibrering af
vægte og termometre. Ydet konkret vejledning om
dokumentation for kalibrering af termometre. Dette kan kun
dokumenteres 1 gang for 1 termometer. Forholdet vurderes
bagatelagtigt, da isning af fisk også er et kontrolparameter.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Kontrolleret dokumentation for CCP1 og CCP2
for perioden marts til september 2018: OK
Ydet konkret vejledning om dokumentation af verifikation af
CCP'er og revision af egenkontrollen, hvis der ikke er ændringer

X

i dokumenter og procedurer, der dokumenteres i
dokumentstyringen.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens egenkontrol i
20-09-2018

3 timer 15 min.

Kontrolrapport
AQUAPRI DENMARK

Gamst Aquakultur
Fiskeparken 4
6600 Vejen
80326610
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forhold til opbevaring, håndtering og registrering af udleveret certifikatpapir. Herunder at der er skriftlige
procedurer for udstedelse af erstatningscertifikater, samt håndtering og udfyldelse af certifikater: OK
Kontrolleret at virksomhedens aktiviteter er i overensstemmelse med autorisation: OK
Kontrolleret udformning af identifikationsmærke på etiketter: OK
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Anvendelse af fødevarekontaktmaterialer som
tilsigtet af producenten. Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret: blå plast og polystyren kasser: OK

20-09-2018

