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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Tilbagetrækning.
Genenmgået virksomhedens procedurer for tilbagetrækning.
Kanalholmen 25

Ingen anmærkninger.

2650 Hvidovre

Opbevaring af fødevarer. Stikprøvekontrolleret

18185636

opbevaringstemperaturer i kølerum og frostrum. Ingen

5716

anmærkninger.
Hygiejne under oplagring. Stikprøvekontrol af generel
1

opbevaringshygiejne på tørvarelager og frost- og kølerum.
Ingen anmærkninger.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Skadedyr. Stikprøvekontrol af

2

skadedyrssikring i virksomhedens lokaler. Ingen anmærkninger.

1

Virksomhedens egenkontrol: Risikoanalyse. Gennemgået
virksomhedens risikoanalyse for 3. landsoímport og

1

sammenholdt med de produkter som virksomheden oplyser at
importere. Det indskærpes, at virksomheden skal kunne
fremvise skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for
virksomhedens aktiviteter. Følgende er konstateret: Der blev
indført en container med pangasius fileter i 2016 og 2018 og
det oplyses at der importeres igen når lageret skal fyldes op,
men der er ingen risikoanalyse for import af fisk. Virksomheden
oplyser at der kun er filet og glasering med is, men ved
gennemgang af det specifikke batch som stadigt er på lager,
fremgår det at der er 4 tilsætningsstoffer i, heraf 2 med
mængdebegræsning. Virksomhede kan ikke redegøre for om
den pågældende grænse er overholdt. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Vi køber fra eu godkendt
3.landsproducent og sørger for grænsekontrol og nu får vi
indhentet oplysninger om mængde samt udarbejdet
risikoanalyse for dette produkt. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se
klagevejledning på bagsiden. Virksomheden er vejledt generelt
om risikoanalyse samt om at det er importørens ansvar at sikre

X

at samtlige eu samt eventuelle nationale regler er overholdt.
Vejledt om at der også skal tages stilling til FKM reglerne,
herunder forodning 1935 og plastforordning 10.
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HACCP. Genenmgået virksomhedens procedurer for CCP. Set dokumentation for kontrol med CCP i marts og april
2019. Ingen anmærkninger
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Mærkning og information: Mærkning. Stikprøvekontrolleret mærkning af importeret pangasius, herunder
ingrediensliste, næringsdeklaration, importør, producent, varebetegnelse, holdbarhed. Vejledt om
mærkningssprog, angivelse af holdbarhed som enten sidste anvendesesdato eller bedst før. Ingen
anmærkninger.
Sporbarhed. Virksomheden kan spore kunder til et produkt ved at kigge følgesedler eller fakturaer igennem, og
har lille kundeskare til hvert produkt. Vejledt om at tilbagetrækning skal ske hurtigst muligt. Ingen
anmærkninger.
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