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Fødevarestyrelsen har d.d. udført kontrol i virksomheden.
Kontrolresultatet er gennemgået med virksomhedens
Havnen 70

ansvarlige og fremsendes efterfølgende til virksomhedens

7620 Lemvig

E-Boks.

76129010

5045

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Hygiejne under produktion, herunder isning af fraskær der skal
1

maskinsepareres, - frasortering af animalske biprodukter,

1

pakning af IQF-frosset torsk, - hygiejnisk frasortering,

1

opbevaring og håndtering af fraskær til maskinseparering, -

1

Opbevaring af is, - Hygiejnisk opbevaring af kar med fisk til

1

modning, herunder sikring mod nedfald fra lofter, gode
arbejdsgange ved parasitkontrol, - procedurer for rengøring og

1

opbevaring af "gummitøj" og vask af arbejdsbeklædning og

1

opbevaringsforhold for tilsætningsstoffer ved lageblander.
Følgende er konstateret: Sække med tilsætningsstoffer der
anvendes til lagefremstilling opbevares på træpaller, hvor det

1

er tydeligt at der er absorberet vand i pallerne. Virksomheden
oplyser, at der straks vil blive opsat et stålbord til opbevaring af

1

sækkene.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for anvendelse af træpaller i
produktionslokaler, reglerne for beskyttelse mod
kontamination, f.eks. overfladen af ren is, og sikker opbevaring
af håndværktøj i produktionen der modvirker risiko for nedfald
i/kontaminering af fødevarerne.
Kontrolleret analyseresultater for følgende: Vand fra
optøningskar og isprøver. Ingen anmærkninger. Virksomheden
har redegjort for prøveudtagningsplan for procesvand.

X

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret: Rengøring af
sten der anvendes til filtrering af lage, periodisk
røgdesinfektion af skærehal, rengøring af optøningskar,
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rengøring af modningskar og procedurer for rengøring og desinfektion af håndværktøj (knive). Virksomheden
oplyser følgende: Røgdesinfektionen udvides til også at omfatte lokalet med maskinseparator og der indføres
miljøprøver af modningskar.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret virksomhedens vedligeholdelsesplan, sammenholdt med inspektionens
resultat fra rundgang i virksomheden. Virksomheden har fremlagt tidsplan med identificerede opgaver som skal
afsluttes inden udgangen af 2019. Det oplyses tillige, at udbedring af opgaverne vil blive intensiveret og
Fødevarestyrelsens bemærkninger taget i betragtning.
Kontrolleret procedurer for kalibrering af måleudstyr. Virksomheden har vist kalibrerede termometre med
angivelse af næste kalibreringstidspunkt, metode for kalibrering og kalibrering af referencetermometer.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret: Egenkontrolprocedurer for kontrol af tilsætningsstoffer.
Virksomheden har redegjort for indhentelse af datablade/dokumentation for egnethed til fødevarer, herunder
sikring af overholdelse af grænseværdier i EU-listen.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret: Sikring af intern sporbarhed (tildeling og mærkning med
bach-nr.) samt, mærkning af saltfisk til Italiensk kunde, herunder generelle mærkningsregler, samt specifikke
regler for fisk. identifikationsnummer, og angivelse af tilsætningsstoffer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning med betegnelsen "optøet" for produkter hvor dette er krævet. Virksomheden har oplyst,
at produktspecifikation med betegnelsen "defrozen" ledsager hvert engrosparti som forlader virksomheden.
Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret: Virksomhedens anvendelse af autorisationsnumre.
Det er efter en henvendelse fra anden fødevareenhed, om sag vedr. mærkning konstateret, at virksomheden på
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en engros-faktura for frosset krabbekød, hvor Jeka Fish er sælger, har anvendt et autorisationsnummer fra
anden virksomhed i koncernen.
Virksomheden har udleveret kopi af købsfaktura.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden anerkender at det er en fejl, men mener at fejlen
bør betragtes som bagatelagtig, idet virksomhederne har samme CVR-nr. og jf. indsendt skriftlig redegørelse
oplyser, at alle henvendelser bliver behandlet af det fælles sekretariat for alle virksomheder i koncernen, hvorfor
mulige misforståelse vedr. sporbarhed bliver afklaret. Det oplyses endvidere, at autorisationsnumre vil blive
fjernet fra fakturaer i fremtiden.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om sporbarhedsregler.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret dokumentation for tekniske hjælpestoffer og tilsætningsstoffer.
Virksomheden har fremlagt datablade/produktspecifikationer for Tripolyphosfat og skumdæmpende middel
med Dimetyl polysiloxane. INgen anmærkninger.
Emballage m.v.: Kontrolleret opbevaringsforhold i produktionen for ren emballage.
Følgende er konstateret: På gulvet under lagerhylder ved optøningen, opbevaredes paller med ren
papemballage. Der var tydelige fugtskader og tegn på opsprøjt på emballagen.
Virksomheden oplyste, at papemballagen straks kasseres.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om hygiejnisk opbevaring af ren emballage.
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