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Fødevarestyrelsen, repræsentanter for ledelse og fagkontor
samt, repræsentanter fra EU´s Sante F-inspektion, har d.d.
Svanegade 11

udført kontrol i virksomheden. Kontrolresultatet er

7680 Thyborøn

gennemgået med virksomhedens ansvarlige og fremsendes

27414001

efterfølgende til virksomhedens E-Boks.

5967

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Ingen produktion ved
1

kontrollen. Kontrolleret opbevaringsforhold for fiskesauce i
modningsrum og procedurer for råvaremodtagelse, sortering,

1

nedsaltning, modningsforløb, omstikning, filtrering og

1

påfyldning på salgsemballager. Virksomhedens leder har
redegjort tilfredsstillende for procedurerne.

1

Følgende er konstateret: virksomheden har ophængt effekter

1

som anvendes henholdsvist til behandling af fødevarer
(omrører og prøvetagningsredskab) og redskaber til rengøring
(koste og skovle til affald) på samme vægophæng.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, idet der ikke var produktion

1

i lokalerne. Virksomheden oplyser, at alt inventar og udstyr
rengøres hver gang, inden produktionen genoptages.
Vejledt konkret om at fødevarer, i alle produktions-,
tilvirknings- og distributionsled skal beskyttes
mod kontaminering. Dette indebærer bl.a. at redskaber til
rengøring og behandling af fødevarer skal opbevares adskilt og
være mærket/opbevaret på en sådan måde, at muligheden for
forveksling og dermed kontaminering af fødevarer udelukkes.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligehold af vægge
og gulve i lokaler hvor der opbevares og behandles fødevarer.
Følgende er konstateret: der er revner i væggene flere steder
og i portåbning til modningsrum er væggen påkørt således at

X

der er åbent i til rå beton.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Idet der ikke produceres i
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lokalerne. Virksomheden oplyser tillige, at den i nærmeste fremtid fraflytter lokalerne og søger autorisation i
nye lokaler.
Vejledt generelt om reglerne for vedligehold af fødevarevirksomheder.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens flowdiagram, risikoanalyse, herunder HACCP-plan og
udpegede CCP'er. Følgende er konstateret: Virksomheden har ved kontrol den 13-11-2018 redegjort for analyser
der skal danne grundlag for kemisk risikovurdering. Der er ikke udarbejdet dokumentation for virksomhedens
vurdering af kemiske risici.
Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden på tilfredsstillende vis, mundtligt har
redegjort for sine overvejelser vedrørende tungmetaller, kemiske stoffer og indførte procedurer der
modvirker/fjerner potentiel kontamination med f.eks. dioxin.
Kontrolleret egenkontrollens revision i anledning af indledt eksport, herunder procedurer for eksport til konkret
3-land. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for kontrol ved råvaremodtagelse, analyseresultater for indhold af histamin,
dokumentation for konkret batch, herunder dokumentation for sikring af sporbarhed fra råvareleverandør,
transport, mærkning under produktion og videreførsel af bachnummer til mærkning på salgsemballage. Ingen
anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på 2 forskellige batch, herunder batch certificeret under
MSC-ordningen. Set dokumentation fra råvareleverandør, (primærproducent) transportør, samt faktura og
følgeseddel for konkrete leverancer tilhørende disse batch. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning med allergene ingredienser. Set flaske med North Fiske Sauce. Fisk er ikke fremhævet
med fed skrift. Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at produktets indhold af fisk er åbenlyst og det er oplyst, at
produktet ikke indeholder andre allergener, hvorfor fremhævning af allergenet "fisk" ikke skønnes påkrævet.
Ingen anmærkninger. Kontrolleret næringsstofoplysninger og analyseresultater der danner grundlag for
mærkningen. Ingen anmærkninger.
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Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens procedurer for opbevaring,
håndtering og anmodning om certifikatpapir. - Styring af anvendte og annullerede certifikater (i
nummerrækkefølge). - Oversigt over land (USA) virksomheden eksporterer til samt procedurer for overholdelse
at specifikke krav. Virksomheden har mundtligt redegjort for proces med indhentelse af specifikke krav fra
relevant 3-land og fremlagt dokumentation for virksomhedens egenkontrol for eksportaktiviteter.
Kontrolleret virksomhedens autorisation, sammenholdt med konkrete aktiviteter. Ingen anmærkninger.
Virksomheden har oplyst, at den fraflytter nuværende lokalerne og overvejer ny placering. Der er i den
forbindelse vejledt konkret om procedurer for ansøgning om autorisation af fødevarevirksomheder og henvist til
procedurebeskrivelser og vejledning på www.fvst.dk
Emballage m.v.: Kontrolleret at virksomheden har dokumentation for materialer, genstande og emballagers
egnethed til fødevarekontakt. Set overensstemmelseserklæringer og datablad for plast-palletanke og folie til
engangsemballage. Ingen anmærkninger.
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