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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
fødevarer i kølelager. Ok Virksomheden opbevarer primært iset
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fisk i flamingokasser og derudover en mindre mængde af andre
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kølekrævende fødevarer. Ok
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På tilsynet opbevares ingen frostvarer. Ok

5914

Kontrolleret at temperaturen i kølerum er passende lav til
formålet. Ok På grund af tømning af container er der to åbne
1

porte i forbindelse med tilsynet, og der er derfor vejledt

1

konkret om, at virksomheden skal tilstræbe mest muligt at

1

holde porte til kølerum lukkede med henblik på at holde en

1

stabil temperatur.
Kontrolleret at der er mulighed for hygiejnisk vask af hænder i
personalefaciliteter. Ok

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret kølerum og kølecontainer.
Der er på loftet ved alle 3 ventilatorer konstateret lidt smuds.
Det er vurderet til at være smuds, som er løsnet fra
fordamperanlægget, og derefter har sat sig på loftet lige uden
for anlæg. Virksomheden oplyser, at man vil give loftet en
overhaling ved førstkommende lejlighed, og efterfølgende
lægge denne operation ind som en fast del af overliggende
rengøringsprocedurer. Forholdet betragtes som en bagatelagtig
overtrædelse på dette tilsyn
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret at virksomheden har en
aftale med anerkendt skadedyrsfirma. Ok
Der er i kølerum konstateret en overliggende bjælke/tætning,
som ikke vurderes at være konstrueret, så den er velegnet til et
rum, som bliver udsat for en del vand i forbindelse med
rengøring.
Der vejledes generelt om, at lokaler, hvor der opbevares
fødevarer skal være konstrueret, så de kan holdes rene og i god
stand.

X

Virksomheden oplyser, at man vil få kompetent vejledning til
afbedring. Ok
Virksomhedens egenkontrol: Set virksomhedens
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dokumentation for udført egenkontrol med temperatur og rengøring. Ok
Set, at virksomheden har en risikoanalyse, samt at man har en rapport for revision af egenkontrolprogrammet.
Ok
Der er konstateret lidt tilfældighed i hyppighed af egenkontrolrapportering. Der er i den forbindelse vejledt om,
at såfremt virksomhedens egenkontrolprogram fordrer en regelmæssig rapportering, så skal dette overholdes,
da der er tale om virksomhedens egen egenkontrol.
Godkendelser m.v.: Der er spurgt ind til virksomhedens import- og eksportaktiviteter. I den forbindelse oplyses
det, at man kun har samhandel og primært med de nordiske lande. Ok
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