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Fødevarestyrelsen har d.d. udført kontrol i virksomheden.
Kontrolresultatet er gennemgået med virksomhedens
Tungevej 1

ansvarlige og fremsendes efterfølgende til virksomhedens

6960 Hvide Sande

E-Boks.

34211663

5602

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Opbevaring af råvarer/hel fisk i kølerum, herunder isning,
1

Hygiejnisk opbevaring af rogn fra torsk og stenbidder,

1

procedurer for udtagning af stenbiderrogn og emballage til
denne samt, procedurer for afslimning af fladfisk til skæring på

1

fladfiske-filetmaskine. Ingen anmærkninger. Virksomheden har

1

redegjort for procedurerne for udtagning af rogn og herunder

1

redegjort for hygiejnisk adskillelse fra øvrig produktion. Ingen
anmærkninger.

1

Følgende er konstateret: Der fandtes få fiskekasser med påsatte
metal-hæfteklammer, som korroderer og potentielt kan falde
af. Virksomheden har redegjort for procedurer til sikring mod
fremmedlegemer. Virksomheden har ligeledes redegjort for
reklamation til leverandør og frasortering af kasser med risiko
for korroderet metal.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om sikring mod fremmedlegemer.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af
genbrugsemballage, henunder plastkurve, plastkasser der
anvendes til stenbiderrogn og kar til is opbevaring. Ingen
anmærkninger. Kontrolleret rengøring af følgende lokaler:
råvare- og færdigvarekølerum, is-rum, fileteringslokale og
pakkerum samt, personaleomklædning og personalesluse.
Ingen anmærkninger.

X

Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevist kontrolleret
dokumentation for egenkontrollens gennemførelse
(temperaturer i kølerum og isning af fisk, rengøringskontrol,
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1 time 45 min.
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kontrol med parasitter og modtagekontrol. alt for perioden siden sidste kontrolbesøg til d.d.. Ingen
anmærkninger.
Set afvigerapport for konstatering af fremmedlegemer (metalklamper i fiskekasser) og virksomheden reaktion og
korrigerende handlinger. Virksomheden har oplyst, at problemet er generelt og at der er indgået aftale med
leverandør (fiskeauktion) om frasortering og udfasning af de berørte hvide fiskekasser. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Uddannelse i hygiejne: Ved interview af operatør, er kendskab til hygiejneprocedurer ved behandlng og sortering
af fraskær til farsproduktion kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens autorisation, sammenholdt med konkrete aktiviteter, samt
korrekt anvendelse af identifikationsmærke. Ingen anmærkninger.
Forhold vedr. virksomhedens eksportgodkendelser og autorisationsansøgninger er beskrevet på tillægsside til
denne kontrolrapport.
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