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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Håndvaskefaciliteter ved indgang til
Søren Nordbysvej 24-26

produktion er med sæbe, papir, desinfektionsmiddel.

9850 Hirtshals

Håndvask i rum ved flækker er der børster i håndvasken, disse

13897441

fjernes straks, vurderet som en bagatel ved dette tilsyn.

9329

Gennemgået omklædningsrum, procedurer for vask af tøj og
skift af arbejdstøj, samt opbevaring af rent tøj. I
1

dameomklædning er der støvsuger, rengøringsvogn og en

1

skabslåge i brusenichen, samt snavsetøjskurven er fyldt så
snavset tøj når op til skab med rent tøj. Virksomheden oplyser,

1

at ting i brusekabinen fjernes og der strammes op på oprydning
og orden i rummet. Vurderet som en bagatel ved dette tilsyn.
Personale er i rent og passende arbejdstøj, ok.

1

Gennemgået produktion af laksefilet, samt opbevaring af fersk
fisk i kølerum, opbevaring af is, opbevaring i frostlager,
sortering, portionering og vacuumpakning af
lakseportioner,uden bemærkninger.
Målt temperatur i kølerum 0-2C og frostlager - 26C, ok.
Opbevaring af emballage i begge emballagelagre, her er der
guldplader der er udpakket uden at være beskyttet mod
forurening, samt en enkelt vacuumfolierulle uden indpakning.
Vurderet som en bagatel, da guldplader straks kasseres. Vejledt
generelt omkring tildækning af emballage både emballage til
direkte kontakt og sekundær.
Set procedure for kontrol af transportmidler, samt
dokumentation for anvendelse af godkendte transportører, ok.
Set procedure, samt fysisk gennemgang af håndtering af
biprodukter, transport, opbevaring, samt handelsdokument for
kat. 3. produkter, ok.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Arbejdsgange for rengøring af følgende
lokaler/udstyr: Genbrugsemballage, plastkasser til

X

produktionen.
I råvarekøl er der konstateret en smule sorte pletter i fuger og
der er gulfarvning af truckværn, virksomheden oplyser der vil
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2 timer 45 min.
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blive sat ekstra rengøring ind, vurderet som en bagatel.
Virksomheden afd. 24 fremstår ren og i god orden under produktion. Set dokumentation for visuel
rengøringskontrol fra uge 14-19 2019, samt set rengøringsmiddel med desinfektion til kassevasker.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende kontrolleret uden bemærkninger: Set afvigelser fra 2019, samt opfølgning
herpå. Gennemgået procedure for reklamationer og afvigelser. Set to reklamationer på kvalitetsafvigelser, samt
opfølgning.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: fiskehandelsnavne m.v.
(handelsbetegnelse, produktionsmetode og fangstområde). For frosne lakseprodukter i frostlager, samt råvarer
laks fra Norge.
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