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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret isning af torsk,
der er opkøbt på auktionen dags dato. Her vurderes mængden
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af is i områder utilstrækkelig, temperaturen er dog, ok.
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Korrigerende handling, er drøftet ved fremtidig
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varemodtagelseskontrol. Torsken er under håndtering i form af
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hovedskæring og pakning.
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Kontrolleret analyse af drikkevand der anvendes til fremstilling

1

af is samt analyse af færdigfremstillet is. Virksomheden har
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gode arbejdsgange for rengøring af is anlæg, og vil

1

fremadrettet få implementeret regelmæssig udtagning og
analyse af såvel vand som is til verifikation heraf, ok.
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Kontrolleret gode arbejdsgange for pakning af hele fisk, ok. Der
er vejledt om at rene poly kasser skal holdes fri fra gulv også
under pakning. Nederste kasser kan evt. placeres på plast palle.
Ansvarlig vil følge op herpå, ok.
Kontrolleret fiskhedstegn på torsk og kulmule, ok.
Kontrolleret personlig hygiejne og procedurer for vask af
forklæder, ok. Der er redegjort for daglig afskrubning af
forklæder, på bord i fileterings afdelingen efter endt arbejde,
ok. Drøftet procedurer for oplæring vedr. personlig hygiejne.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring på emballagelage ,
der er i svært tilgængelige kroge begyndende ansamling.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, da kasser og låg er placeret
således at risiko for kontaminering minimeres.
Vejledt generelt om reglerne for tilstrækkelig rengøring.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret at emballagelager er
tilstrækkelig tæt i forhold til skadedyr, ok. Der er langs loftet

X

enkelte steder hvor dagslyset skinner igennem. Ansvarlig vil få
udbedret. Kontrolleret udenoms areal i forhold til risiko for
skadedyrs ophold, ok. Der er en del paller oplagret, som der er
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redegjort for regelmæssig afhentning heraf . Vejledt om renholdelse i og omkring bevoksning.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens HACCP plan for pakkeri og filetering, ok. Kontrolleret
egenkontrolprocedurer for sporbarhed, herunder sporbarhed ved udførsel af lønarbejde, ok.
Mærkning og information: Kontrolleret virksomhedens sporbarhedssystem i forhold til udførsel af lønarbejde, i
de tilfælde hvor kunden selv opkøber på auktionen og bestiller virksomheden til opskæring/filetering, ok. Der e
redegjort for sammenhæng mellem købsliste og virksomhedens dags produktionsliste, samt den tilhørende
etiket, ok.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: fiskehandelsnavne m.v. (handelsbetegnelse, produktionsmetode
og fangstområde) på torsk og kulmule der opbevares i pakkeriet.
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