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Fødevarerejseholdet har foretaget opfølgende kontrol.
Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for
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kontrol.

9990 Skagen

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at

32082327

fødevarer i alle led skal beskyttes mod kontaminering, der kan
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gøre dem uegnede til konsum eller sundhedsfarlige.
Følgende er konstateret: I frostrum fremstod mange paller med
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meget rim. Ligeledes fandtes en del rim på loftet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger. Virksomheden
er opmærksomme på dette og vil fjerne rimmen før
afsendelsen af varer.
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Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
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på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Bødeforelæg kr. 15.000 fremsendt.
Følgende er konstateret:
I virksomhedens fryserum fandtes paller med et parti chile laks,
parti nr. 301420, produceret i perioden 16 august 2016 til 19.
oktober 2016. Pallerne var påsat en A4-side med oplysning om
indfrysnings-/pakkedato den 10-10/2016 og MDH 08-07/2020.
Produktet var oprindeligt forsynet med
holdbarhedsmærkningen ”Best before” 2 år efter
produktionsdatoen ( 16/08/2016 til 19/10/2016).
Virksomheden kunne ikke fremvise procedure eller
dokumentation til vurdering af om produktet forud for den
ændrede holdbarhedsdato. Virksomheden oplyste, at der ikke
var solgt af partiet, og opmærkningen kun var tænkt som et
udkast. Virksomheden har også efterfølgende oplyst, at de
påtænker at forlænge holdbarheden før afsendelse af varen,
men at de ikke er påbegyndt dette endnu og vil i øvrigt gerne
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spørge ind til vejledning i dette. Lignende forhold og
oplysninger er tidligere konstateret ved kontrolbesøg den 8.
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maj 2019. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden vil tilbageholde partiet indtil der
udarbejdet procedure for holdbarhedsforlængelse og der er foretaget en vurdering af produktettil grund for den
nye holdbarhedsfastsættelse.
Fulgt op på bøde fra forrige kontrol. Forholdet er bragt i orden. Virksomheden er i proces med at
implementering af sporbarhedssystem.
Vejledt om notering af lot.nr ved hver pladefryser. Ved modtagelse af varer til pladefrysning er kar/kasser
opmærket med et lot.nummer - dette bliver ikke noteret ved den enkelte pladefryser. Ingen anmærkninger.
Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de
seneste fire kontrolbesøg. Anmærkninger hos sådanne virksomheder med dårlig regelefterlevelse medfører to
gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
Virksomheden har udleveret materiale. Der er optaget fotos.
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