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Fødevarestyrelsen har d.d. udført kontrolbesøg i virksomheden.
Kontrolresultatet er gennemgået med virksomhedens
Havnen 70

kvalitetsansvarlige og fremsendes efterfølgende til

7620 Lemvig

virksomhedens E-boks.

76129010

5045

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følende er kontrolleret:
Behandling af fraskær der efterfølgende anvendes til
1

maskinseparering til henholdsvist frikadelleproduktion

1

(varmebehandling) og fremstilling af rå fiskefars, sondring

1

mellem fraskær/råvarer og hygiejnisk behandling af råvarer der

1

anvendes til rå fars. Ingen anmærkninger.
Behandling (frysning, glasering og pakning) af IQF-frosne

1

torskefileter, optøning af Alaskan Pollack, filetering af torsk,

1

pakning af færdige saltfileter og pakning af portionsstykker i

1

plastbakker med overfolie. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret flow for genanvendt salt og herunder metode ved
filtrering. Ingen anmærkninger.

1

Kontrolleret forsøgsopstilling med produktion af
alginatprodukter ("tangbaserede fiskerognsanaloger").

1

Virksomheden har redegjort for produktionen og oplyst, at der
er tale om forsøgsproduktion af vareprøver til potentielle
kunder. Ingen anmærkninger. Produktion af den konkrete
fødevare, er indeholdt i virksomhedens autorisation.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger:
Rengøring under produktion af følgende lokaler/udstyr:
fileteringshal, lagerlokale for emballage og hjælpestoffer,
pakkerier, optøning og nedsaltningsrum, kølerum og fryserum.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af
virksomhedens produktions- og lagerlokaler. Virksomheden har

X

fremlagt resultatet af sidste bygningsgennemgang og redegjort
for identificerede opgaver og frister for udførelse. Ingen
anmærkninger. Virksomheden har prioriteret renovering af
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vægge og vist forsøgsopstillinger med forskellig beklædningstyper og herunder redegjort for valg af materialer.
Ingen anmærkninger. Der er konkret vejledt om opmærksomhed på korrosion på udstyr med direkte
produktkontakt (lagetanke)
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret: Revision af egenkontrollen, herunder præciserede
procedurer for opbevaring, ind transport og instruktion af medarbejdere ved ind transport af salt. Ingen
anmærkninger. Stikprøvevist set daglige registreringer ved arbejdsstationer ved IQF-fryser. OK.
Kontrolleret egenkontrolprocedurer for import fra 3-lande, herunder system med spørgeskema der anvendes
ved leverandørvurdering. Virksomheden er i færd med, at revidere risikovurdering vedr. import og tager
udgangspunkt i skabelon fra FVST. Ingen anmærkninger. Kontrolleret risikovurdering og udpegning af CCP'er.
Virksomheden har ikke udpeget CCP. Ingen anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret hygiejneuddannelse af medarbejdere. Virksomheden har redegjort for
procedurerne og herunder vist eksempel på konkret instruktionsmanual. Ved enkelte operationer skriver
medarbejder under på, at de har læst og forstået instruktionen.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning på portionsstykker der pakkes i plastbakker med overfolie.
Ingen anmærkninger. Kontrolleret mærkning med betegnelsen "optøet" på produkter der sælges til Fransk
kunde. Der anvendes betegnelsen "Décongelét/optøet" Ingen anmærkninger.
Kontrolleret engelsk produktspecifikation for "Refresched loins". Her angives at produktet er "sea frosen".
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om, at der skal anvendes den enkelske oversættelse af forordningens tekst "Thawed/optøet".
Virksomheden oplyser, at teksten og mærkningen bliver rettet.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
Egenkontrolprocedurer for import, er jf. bemærkninger under lovgivningsområdet "egenkontrol", kontrolleret
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uden anmærkninger.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret anvendelse af skumdæmpende middel i saltlager. Virksomheden anvender
et skumdæmpningsmiddel tilsat E 900 (Dimethyl polysiloxane) Midlet tilsættes via en pumpe som doserer
direkte i tanken hvor lagen blandes. Virksomheden har redegjort for grænseværdier, fremlagt datablad fra
producenten og fremlagt blandingsforhold. Det kunne ikke umiddelbart kontrolleret, om doseringen var korrekt.
Virksomheden fremlægger redegørelse med beregninger og Fødevarestyrelsen forsøger af afklare anvendelsen.
Emballage m.v.: Kontrolleret egnethed og vedligehold af genbrugsemballage (saltkar og kar der anvendes til
afskær til farsproduktion) samt, opbevaringsforhold for polystyrenkassr. Ingen anmærkninger. Der oplyses, at
lager med polystyrenkasser rengøres inden jul. Ingen anmærkninger.
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