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Fødevarestyrelsen har d.d. udført kontrolbesøg i virksomheden.
Kontrolresultatet er gennemgået med virksomhedens
Svanegade 11

ansvarlige og fremsendes efterfølgende til virksomhedens

7680 Thyborøn

E-boks.

27414001

5967

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Opbevaringsforhold i modningsrum, generel hygiejne i
1

produktionslokaler og virksomhedens opbevaring og

1

håndtering af bi- og restprodukter, samt affald. Ingen

1

anmærkninger. Virksomheden har redegjort for disponering af

1

affald til biogas, og procedurer for filtrering af fiskesauce inden

1

tapning på emballage. Ingen anmærkninger. Kontrolleret

1

analyseresultater af 25-10-2018 for Batch.nr.: 170213 vedr. bl.a.

1

histamin og næringsstoffer. Ingen anmærkninger

1
Hygiejne: Rengøring: Rengøring af produktionslokaler er visuelt
kontrolleret uden anmærkninger. Virksomheden har fremlagt
dokumentation for, at anvendte desinfektionsmidler er
1

godkendt til formålet. Ingen anmærkninger.

1
Hygiejne: Vedligeholdelse: Vedligehold af bygninger,
modningsrum og produktionslokale, samt skadedyrssikring af
lokaler og udendørs arealer er kontrolleret uden
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret:
Procedurer for håndtering af tilbagetrækninger,
sporbarhedsregistreringer og virksomhedens
produktionsregistreringer for konkrete batch, Ingen
anmærkninger. Virksomheden har redegjort for overvejelser
vedr. kemiske analyser, der skal dokumentere risikovurderinger
for potentielle kemiske forureninger (dioxin). Ingen
X

anmærkninger
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
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uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret procedurer for hygiejnisk personaleadfærd og uddannelse. Virksomheden
har fremlagt procedurer fra egenkontrolprogrammet. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning med allergener, autorisationsnummer og næringsdeklaration
på egne og "private label" produkter. Ingen anmærkninger. Virksomheden har fremlagt næringsstofanalyser,
som danner grundlag for mærkningen. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret autorisation, sammenholdt med aktuelle aktiviteter. Ingen anmærkninger. Der
er konkret vejledt om reglerne for ansøgning, ved mulig etablering af produktion i nye lokaler.
Kemiske forureninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer til sikring mod kemisk forurening af produkter.
Virksomheden har redegjort for potentielle risici (dioxin) og herunder oplyst, at der ikke anvendes råvarer
(brisling) fra Østersøen. Virksomheden har tillige oplyst, at det konkrete stof er bundet i fedt. Det er
virksomhedens vurdering, at med det dokumenterede minimale, eller ikke tilstedeværende fedt i det færdige
produkt, er risikoen minimal. Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Kontrolleret dokumentation for emballager (små flasker og foile til portionspakninger)
Virksomheden oplyste, at der ikke umiddelbart kunne fremlægges overensstemmelseserklæringer.
Virksomheden indhenter og indsender dokumentationen til Fødevarestyrelsen.
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