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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaringstemperaturer og adskillelse
af fødevarer i 2 kølerum, 1 frostrum og 1 koldjomfru. Der var
sæbe og engangspapir, koldt og varmt vand ved håndvaske i
køkken. Kontrolleret virksomhedens procedurer i forbindelse
med produktion af kold røget laks med hensyn til modtagelse
og opbevaring af råvarer, håndtering under produktion,
nedkøling, indpakning og opbevaring af færdigvarer, samt
holdbarhed.
Vejledt om risiko for vækst af Listeria, bl.a. at de vokser under 5
grader og i vakuumpakkede produkter. Virksomheden oplyste,
at frosne røget laks kan anvendes op til 5 døgn efter optøning Vejledt hertil om anvendelses/opbevarings forskrifter for
frosne fødevarer efter optøning.
Under tilsyn blev virksomheden vejledt om "Alt om Listeria" på
FVST´s hjemmeside, samt faktablad og fokus på Listeria
udleveret.
Kontrolleret anvendelse af serveringsbræt af egetræ:
Virksomheden har mundtligt oplyst procedure for kontrol af
vedligeholdelse af disse brætter. Vejledt virksomheden om
X

X

disse skal fremstå hygiejnisk forsvarligt til servering af
fødevarer, herunder bl.a. hensyn til fremmelegemer.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
2 timer 45 min.
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anmærkninger: Renholdelse af rygeovn, produktionslokaler, 2 kølerum, 1 frostrum, samt serverings brætter af
egetræ. Virksomheden anvender godkendt desinfektionsmiddel. Rengøring og desinfektion foregår i 2 adskilte
arbejdsgange. Vejledt om periodisk udskiftning imellem 2 desinfektionsmidler, da Listeria kan blive
modstandsdygtig over for et middel.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af udstyr og inventar, der anvendes til håndtering af
spiseklare fødevarer, samt vedligehold af lokaler. Vejledt om vedligeholdelse af fugeliste af gulv i det varme
køkken omkring komfur/friture, samt lukning af mindre huller på gulvbeklædning enkelte steder i
produktionslokaler. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Set virksomhedens egenkontrolprogram, afsnit vedrørende Listeria. Set risiko
analyse, herunder kold røgning af fisk - Der er ikke nævnt mikrobiologiske risici ved kold røgning, herunder
Listeria. Vejledt hertil om tilføjelsen. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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