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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Hygiejne under produktion
eller oplagring: Kontrolleret håndtering af fødevarer i
Stamholmen 140A

produktionslokale, opbevaring af fødevarer i tørvarelager,

2650 Hvidovre

aflæst rum temperatur på display for samtlige kølerum og

28499108

frostrum, målt rumtemperatur med loft termometre i
ekspeditionskølerum: ingen anmærkninger.
1

Personlig hygiejne: Kontrolleret at medarbejder i produktion

1

var iført visuelt rent arbejdstøj og kontrolleret opbevaring af

1

arbejdstøj i slusen før produktionslokale: Ingen anmærkninger.
Tilbagetrækning: Virksomheden oplyst ved kontrolbesøg at de
har trukket et parti Varmrøget laksesalat med perlebyg og

1

Pasta penne, røget laks og ruola pesto tilbage fra deres kunder

1

idet de har påvist Listeria i råvarer varmrøget laks anvendt til
disse produkter.
Der er foretaget kontrol med virksomhedens tilbagetrækning
på følgende måde: Gennemgang af analyseresultat foretaget af
virksomheden af for varmrøget laks med nordic kartofler salat
og efterfølgende gennemgået analyse for råvarer varmrøget
laks hvor der blev påviste Listeria, gennemgang af sporbarhed 1
led frem for aftageren af disse tilbagetrukket fødevarer,
gennemgang af kundeliste, gennemgang af pressemeddelesen
samt virksomheden informerer om at de har kontaktet
leverandør af varmt røget laks og Fødevarestyrelsen samt har
udarbejdet en pressemeddelelsen som ligger på www.fvst.dk.
Virksomheden oplyser endvidere at resten af råvarer varmt
røget laks som befinder sig i karantæner på frostlager vil blive
returneret til leverandør elle destrueret.
Konkret vejledt om animalske returvarer i EU og 3. Lande.
Hygiejne: Rengøring: Periodisk rengøring: Kontrolleret

X

rengøring af loftet, vægge og overliggende konstruktioner i
produktionslokale og tørvarelager: Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Lokaler vedligeholdelse: Kontrolleret
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vedligeholdelse i produktionslokale (dressing afdelingen), herunder at trapper op til kontor er blevet fjernet:
Ingen anmærkninger.
Konkret vejledt om udskiftning af blåspand med rester af klistermærker.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden mærker ikke med
økologiske ingrediens i deres labels mere.
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.
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