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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Set opstilling af anretninger

APS

i butik. Ok Kontrolleret at fisk, som udbydes til salg i fersk
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tilstand, er passende iset. Ok Kontrolleret temperatur i
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salgsdisk i butik. Ok
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Set at virksomheden sælger hjemmelavede mayonaisesalater

7302

med fisk i butikken. Der er i den forbindelse spurgt ind til
produktionstidspunkt og virksomhedens fastsættelse af
1

holdbarhed. Det oplyses, at alle tilberedte produkter, der

1

sælges i butikken, bliver organoleptisk vurderet af personalet i

1

forbindelse med anretning. Ingen anmærkninger

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret lokaler og inventar. Der er
spurgt ind tl rengøringsfrekvens for gulve i kølerum. Det
oplyses, at der gøres rent minimum en gang pr uge. Ok
Kontrolleret at slicer og vacuumpakker til færdige røgede

1

laksesider er passende rengjort. Ok
Der er spurgt ind til rengøringsrutiner for plastkasser, der
anvendes til røgede laksesider efter røgning og inden pakning.
Ingen anmærkninger
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret lokaler og inventar

1

uden anmærkninger. Set virksomhedens aftale med anerkendt
skadedyrsfirma og tilhørende rapport fra forrige kontrolbesøg.
Ingen anmærkninger
Virksomhedens egenkontrol: Set virksomhedens
dokumentation for udført egenkontrol omkring fremstilling og
salg af fiskevarer. Ok
Kontrolleret virksomhedens dokumentation for analyser for
listeria i både miljø og produkter. Ok
Virksomheden oplyser, at man har taget kontakt til udbyder af
standardiserede egenkontrolprogrammer, og at man overvejer
at anskaffe et af disse systemer med henblik på at gøre
rapportering mere overskuelig. Ok
Godkendelser m.v.: Der er på tilsynet vejledt omkring reglerne

X

for salg til engroskunder og til detailkunder for henholdsvis
engrosvirksomheder og for detailvirksomheder. Det er påpeget,
at detailvirksomheder må sælge til den endelige forbruger og
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til andre detailvirksomheder i begrænset omfang (max 1/3 af omsætningen og max 50 km fra
produktionsadressen. Ok Derimod må engrosvirksomheder sælge til både engroskunder og til detailkunder.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Overensstemmelseserklæring(er) på
fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren.
Følgende fødevarekontaktmateriale(r) er kontrolleret vacuumposer og guld/sølvplader. Ok
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