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Fødevarestyrelsen har d.d. udført kontrol i virksomheden.
Kontrolresultatet er gennemgået med virksomhedens
Langsand 34

ansvarlige og fremsendes efterfølgende til virksomhedens

6960 Hvide Sande

E-Boks.

33572506

5986

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Nye omklædningsfaciliteter, personalesluse, håndtering og vask
1

af personalebeklædning til henholdsvist slagteri og pakkeri

1

samt, faciliteter til hygiejnisk vask. Ingen anmærkninger.

1

Kontrolleret El-bedøvning, afblødning og nedkøling efter

1

organudtagning. Virksomheden har redegjort for konstaterede

1

temperaturstigninger i kølekar, registrering og afhjælpende

1

foranstaltninger (isning af kølevand) Ingen anmærkninger. Set
håndtering af ren is. OK. Virksomheden oplyser, at nyt internt

1

isværk ibrugtages i nærmeste fremtid. Stikprøvevist set
analyseresultater for havvand, drikkevand, is samt listeria miljøog produktprøver. Ingen anmærkninger

1
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret:
1

Rengøringsstandarden i omklædning, pakkeri, slagteri og
kølerum. Ingen anmærkninger. Virksomheden har redegjort for
udtagning af rengøringsprøver og oplyst om procedurer for
rengøring og desinfektion af håndværktøj (knive) og
arbejdsbeklædning. Der udføres analytisk kontrol af
"gummitøj" som anvendes i slagteri. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold og
skadedyrssikring af lokaler med fødevareproduktion, samt
arealerne udenfor bygningerne. Ingen anmærkninger.
Virksomheden har redegjort for gennemførte renoverings- og
byggeopgaver og forklaret om passiv skadedyrssikring samt,
om tiltag i forbindelse med bekæmpelse/sikring mod gnavere

X

og fugle. Det er ligeledes oplyst, at områder uden for porte
med ind- og ud transport af emballage og fødevarer bliver
befæstet med flisebelægning. Ingen anmærkninger.
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Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret: Set daglige registreringer i slagteri, at temperaturkontrol,
rengøringskontrol, vægtkontrol, modtagekontrol for is fra ekstern leverandør og kontrol ved modtagelse af
emballage. Ingen anmærkninger. Kontrolleret prøveplaner for listeria produkt- og miljøprøver, herunder
konstaterede afvigelser (fund af listeria i afløb) dokumentation for korrigerende handlinger og resultater af
omprøver. Ingen anmærkninger. Set prøveplan for drikkevand, Renset havvand og is. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens kvalitetschef har vist opbygningen af HACCP-system, fremlagt procedurer for modtagekontrol for
emballage og reviderede procedurer for adgangskontrol til virksomheden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Link til findsmiley.dk på virksomhedens hjemmeside
Følgende er konstateret: Der var ikke linket til virksomhedens kontrolrapport.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, idet
virksomheden oplyser, at hjemmesiden netop er blevet redigeret. Link vil blive etableret hurtigst muligt.
Vejledt generelt om reglerne for offentliggørelse af kontrolrapporter for engrosvirksomheder.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret skriftlige procedurer for hygiejneuddannelse af personale og herunder set
opslag ved indgangspartier om hygiejnisk adfærd for personale og gæster. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomheden indretning (strukturelle krav) efter endt ombygning og
implementering af reviderede egenkontrolprocedurer, med henblik på udarbejdelse af endelig autorisation. Det
er Fødevarestyrelsens vurdering, at virksomheden kan meddeles endelig autorisation. Skriftlig autorisation
fremsendes senere.
Virksomheden er konkret vejledt om eksportkrav og skriftlige egenkontrolprocedurer i den forbindelse.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret anvendelse af tilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer. Virksomheden
oplyser, at der ikke anvendes tilsætningsstoffer i slagteriet. Der anvendes tilsætning af myresyre til affald der
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sendes til biogas-udvinding, med henblik på styring af ph. Det er oplyst, at myresyren først tilsættes efter af
indvolde og slagterester har forladt slagteriet. Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Kontrolleret hygiejnisk opbevaring af ren polystyren-emballage (poly-kasser står med bunden i
vejret på rene plastpaller) samt, set overensstemmelseserklæring for produktet. Ingen anmærkninger.
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