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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring og

Hanstholmseafood ApS

temperatur i kølerum og fryserum. Ingen anmærkninger.
Værftsvej 1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i kølerum samt på

5600 Faaborg

bagtrappe og toilet. Ingen anmærkninger.

37855456

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens

6281

risikoanalyse med fokus på mikrobiologiske, fysiske og kemiske
risici. Ingen anmærkninger.
1

Mærkning og information: Fulgt op på indskærpelse fra forrige

1

kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden

1

mærker nu med korrekt fiskehandelsnavn på rejer i lage.
Kontrolleret mærkning på 2 indfrosne laksesider i fryseren.
Disse er indfrosset på anden virksomhed end den der har

1

produceret varen. Varen er ikke dobbeltmærket fra

1

producentens side. Billede medtaget til kontrol hos
indfrysningsvirksomheden.
Ydet generel vejledning om reglerne for dobbeltmærkning og
kontrol ved varemodtagelse.
Sporbarhed: Kontrolleret sporbarhed et led frem og et led
tilbage på fasanbryst og fasanlår. Følgende er konstateret:
Virksomheden har modtaget en indgående faktura med teksten
flået fasan, men modtaget fasanbryst og fasanlår. Ydet generel
vejledning om reglerne for sporbarhed. Kontrolleret udgående
sporbarhed på fasanbryst. Ingen anmærkninger. Der er ikke
solgt noge fasanlår endnu.
Godkendelser m.v.: Virksomheden oplyser at de er ophørt med
aktiviteten opskæring. Gennemgået virksomheden med henblik
på fornyet autorisation. Følgende er konstateret: Afløb fra
fordamper i kølerum og afløb fra håndvaske i tidligere
opskæringslokale - nu tørvarelager er ikke ført til afløb.
Virksomheden har aftale med udlejer om at det vil blive
udbedret og billeder fremsendes til Fødevarestyrelsen. Fornyet

X

autorisation vil derefter blive fremsendt.
Samhandel: Virksomheden har endnu ikke samhandlet
muslinger fra andet samhandelsland. Kontrolleret at
29-11-2018

2 timer 30 min.

Kontrolrapport
Gourmet Grossisten/
Hanstholmseafood ApS

Værftsvej 1
5600 Faaborg
37855456

side 2 af 2

virksomheden er bekendt med kravet om registrering i samhandelsregister. Ingen anmærkninger.
Virksomheden oplyser at de vil opstarte samhandel med pasta fra andet samhandelsland. Aktivitetet er
registreret d.d.
Særlige mærkningsordninger: Økologi: Virksomheden vil indsende reviderede egenkontrol procedurer for
økologi.
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