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Fødevarestyrelsen har d.d. udført kontrol i virksomheden.
Kontrolresultatet er gennemgået med virksomhedens
Tungevej 1

ansvarlige og fremsendes efterfølgende til virksomhedens

6960 Hvide Sande

E-Boks.

34211663

5602

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Temperaturer i kølerum og isning af fisk, filetering af rundfisk
1

og fladfisk, trimning og sortering, samt kontrol for parasitter.

1

Ingen anmærkninger.

1

Procedurer for afslimning af fladfisk inden maskinfiletering er

1

kontrolleret uden anmærkninger. Virksomheden har redegjort
for procedurerne og oplyst at der ikke er tale om opbevaring i

1

vand, men kortvarig afslimning inden filetering.

1

Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk håndvask, opbevaring af

1

ren arbejdsbeklædning og procedurer for vask af disse. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens modtagekontrol med henblik på
kontrol for fremmedlegemer. Virksomheden har oplyst, at

1

kasser med metalclips afvises og returneres til leverandøren.
Der er henvist til udfyldte afvigerapporter. OK.

1
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøringsstandarden i stort
og lille kølerum, pakhus og fileteringslokale, emballagelager og
lokalet med isværk samt, personalesluse og omklædning. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret passiv skadedyrssikring
af porte og døre. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevist kontrolleret
dokumentation for kontrol med identificerede CCP'er (Isning,
køle- og frosttemperaturer. OK.
X

X

Kontrolleret afvigeskemaer (kontrol af fremmedlegemer) og
virksomhedens reaktion. OK.
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Uddannelse i hygiejne: Ved interview af medarbejdere er interne hygiejneregler kontrolleret uden
anmærkninger. Virksomheden har redegjort for uddannelse af personale som udfører daglig egenkontrol. OK
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning af modtagne havtasker, herunder set
sporbarhedsdokumentation (faktura) fra fiskeauktion. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens autorisation, sammenholdt med konkrete aktiviteter.
Virksomheden oplyser, at den ikke ønsker registrering til import fra 3-lande. Registreringen er slettet fra
fødevarestyrelsens system.
Kontrolleret korrekt mærkning med identifikationsmærke (autorisationsnummer) Ingen anmærkninger.
Manglende procedurer (risikovurdering og egenkontrolprocedurer) for fremstilling af maskinsepareret firksød er
kontrolleret og fundet dækkende. Autorisation til denne aktivitet fremsendes snarrest.
Kemiske forureninger: Kontrolleret sikre opbevaringsforhold for rengørings- og desinfektionsmidler, som
modvirker risiko for kemisk forurening af fødevarer og is. Rengørings- og desinfektionsmidler opbevares i separat
lokale. Ingen anmærkninger.
Andet: Kontro af fiskesporbarhedsregler fremgår af særligt skema.
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