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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Set håndtering af fødevarer
i forbindelse med tapning af røræg. Ok Spurgt ind til
Nordre Strandvej 62

kogeprocessen af den varmebehandlede røræg. Det oplyses, at

7730 Hanstholm

bægrene opvarmes til en temperatur, der sikrer pasteurisering

25188489

af det færdigt emballerede produkt. Det oplyses, at

9259

varmebehandlingen kontrolleres ved en føler anbragt i et af
bægrene. Ok Der er i forbindelse med tilsynet kontrolleret på
1

display, at temperatur bevæger sig op over 75 grader inden

1

varmebehandling stoppes. Ok
Kontrolleret at personer, der håndterer fødevarer er iført

1

passende rent arbejdstøj. Ok
Kontrolleret at der er mulighed for hygiejnisk vask af hænder i
både produktions- og personalefaciliteter. Ok
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret lokaler og inventar. Ok

1

Kontrolleret virksomhedens datablade for rengøringsmidler. Ok
Kontrolleret virksomhedens dokumentation for udført
rengøringskontrol. Ok Der er i forbindelse med
rengøringskontrollens dokumentation vejledt konkret om, at
den korrekte rengøringskontrol foregår ved at en anden person

1

end operatøren foretager den dokumenterede kontrol.
Forholdet betragtes som en bagatelagtig overtrædelse på dette
tilsyn
Virksomhedens egenkontrol: Set virksomhedens
egenkontrolprogram og herunder flowdiagram, HACCP-plan og
risikoanalyse. Ok Der er endvidere set dokumentation for
kontrol i forbindelse med daglig produktion samt
dokumentation for kontrol med mikrobiologisk standard af
både vand og produkter. Ok
Virksomheden har indført et dokument til dokumentation for
risikostyring, som ikke umiddelbart giver mening.
Virksomheden vil redigere dokumentet. Ok
Kontrolleret at virksomheden har en

X

tilbagetrækningsprocedure. Ok
Virksomheden kan fremvise starten på afvigelsesrapport i
forindelse med reklamation over råvare, som for nylig har vist
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sig at være utilfredsstillende. Ok
Godkendelser m.v.: Der er på tilsynet spurgt ind til virksomhedens importaktiviteter. Det oplyses på tilsynet at
man er ophørt med import af røget fisk, og man har slet ikke haft denne aktivitet i indeværende år. Ok FVST's
virksomhedesdatabase korrigeres for denne oplysning, så virksomheden fremadrettet ikke er opført som
værende importør.
Der er på tilsynet spurgt ind til virksomhedens eksportaktiviteter. Det oplyses, at man ikke eksporterer fødevarer
til 3. land. Man har kunder i Danmark og i EU. Ok
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden kan dokumentere at de har
datablad med overenstemmelseserklæring på bægre som anvendes til æg og sky. Ok
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