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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Set håndtering af fødevarer
i forbindelse med fremstilling af luxus rogn, påfyldning af luxus
Constantiavej 29

rogn samt påfyldning af smørbar makrel til tuber. Ok Set
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håndtering af frossen rogn råvare, set røgning af rogn og
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kontrolleret opbevaring af råvarer og færdigvarer på kølerum.

555

OK
Kontrolleret at personer, der håndterer fødevarer er iført
1

passeende ren arbejdsbeklædning. Ok

1

Kontrolleret at der i virksomheden er mulighed for hygiejnisk
vask af hænder i produktionslokalerne. Ok

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret lokaler og inventar uden
anmærkninger. Der er på tilsynet særlig fokus på kølerum mht
kondens og mørkfarvning af hjørner og fuger. Ingen

1

anmærkninger

1

Virksomhedens egenkontrol: Set virksomhedens procedure for
falsekontrol og herunder fokuseret på system ved afvigelser. Ok
Set virksomhedens logning af køle- og frysetemperaturer. Ok

1

Der er spurgt ind til, hvor aktionsgrænsen ligger ved
overskridelse af max. temperatur. Ingen anmærkninger
Mærkning og information: Ved stikprøve kontrolleret
mærkning af tun, som virksomheden køber fra 3.land. Det
fremgår tydeligt, at varen er forarbejdet i 3. land. Ingen
anmærkninger
Godkendelser m.v.: Spurgt ind til virksomhedens
importaktiviteter fra 3. land. Det oplyses, at virksomheden har
importkontrol med alle partier af varer, der importeres fra 3.
land. Virksomheden har udarbejdet specifikationer på varer,
som importeres, så ingen varer bliver importeret uden
leverandør har skrevet under på at leve op til specifikationerne.
Ok
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Styring af anvendte og annullerede certifikater (i

X

nummerrækkefølge).
Kontrolleret at ubrugt vandmærkepapir opbevares i aflåst
skuffe og i nummerrækkefølge. Ok
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Kontrolleret at virksomheden kan gøre rede for de stykker vandmærkepapir, som er modtaget i seneste
leverance. Ok
Der er vejledt om, at kvalitetsafdelingen skal gøre sig bekendt med hvad der står i de enkelte eksportcertifikater,
som udfyldes af salgsafdeling, hvorved man i højere grad kan være støttende for salgsafdelings arbejde med
udfyldelse af certifikater. Ok
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret datablad for sukker-saltet rogn med henblik på at afdække brug af
tilsætningsstoffer hos leverandør. Ingen anmærkninger
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