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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret procedurer for
udtagning vand og is til mikrobiologisk analyse. Set analyser for
Hamborgvej 16

25/4 2018, 9/10 2018 og 3/4 2019,ingen anmærkninger.

7730 Hanstholm

Konstateret kondensdannelse i kølerum ved ventilationsrør. Der

14136991

opbevares ikke fisk under dette rør,ingen anmærkninger.

1697

Kontrolleret virksomhedens procedurer for tilbagetrækning
beskrevet i egenkontrolprogrammet,ingen anmærkninger.
1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er konstateret: kasser til is lidt

1

snavset udvendig især, men også lidt indvendig. En enkel var

1

revnet i overfladen og truck havde belægninger af fiskerester
på sædet.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret:Vedligeholdelse af

1

produktionslokaler, emballagelager, kølerum og frostlager.
Følgende er konstateret: Afløbsrør slutter ikke tæt under
håndvask ved indgangen og lille område af væg ved port indtil
isanlæg er pudset, men ikke overfladebehandlet. Afløb i gulv
foran isanlæg har små huller så vand kan lægge sig der. Truck er
rusten, men skaller ikke endnu. Foto taget.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhedsoplysning
på et parti torsk. Der var oplysninger om handelsnavn, latinske
navn, fangstområde og fangstredskab,ok.
Kontrolleret engrosmærkningsoplysninger på polikasser
indeholder autorisationsnummer i oval, navn og adresse på
virksomheden, opbevaringsforskrifter, lot.nr. og
produktionsdato og de ovennævnte oplysninger,ok.
Vejledt konkret om at videregive oplysningerne fra første led
(f.eks. auktionen) videre til næste led med f.eks. område

X

X

27.3.AN og f.eks. 27-3 Kattegat og Skagerak ikke er
tilstrækkeligt. Oplysningen 27.3.AN skal videregives selvom
virksomheden skriver kattegat og skagerak.
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Godkendelser m.v.: Kontrolleret om virksomheden ved samhandel med EU har modtageregister med
oplysninger om importør, dato for modtagelsen, produktkategori, antal kolli, total nettovægt, oprindelsesland,
forarbejdningsvirksomhed og afsenderland, ingen anmærkninger.
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