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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Gennemgået følgende uden
anmærkninger:
Læssevejen 10

Hygiejne under produktion og lagring:

6700 Esbjerg

* i pakkelokale, opskæring, modtagelse, fryselager, indfrysning,

38277219

emballagelager, kølelager samt omklædning.

1108

Personlig hygiejne
* set omklædningsfaciliteter og gennemgået arbejdsgange for
1

vask af arbejdstøj og udskiftning af arbejdstøj.

1

Indpakning og emballering
* set opbevaring af emballage og indpakningsmateriale på

1

lager og i pakkeafdeling
Sensorisk bedømmelse af fisk
* gennemgået arbejdsgange for friskhedsbedømmelse af fisk
* set dokumentation for sensorisk bedømmelse af fisk ved

1

modtagelse for september 2019.
* stikprøvevis set kasse med mørksej, kulmule, lange samt
rødspætter
Transport
* set eksempler på at transportører er blevet kontrollleret for
at de er registrerede/autoriserede hos

1

Fødevarestyrelsen.
* gennemgået arbejdsgange for virksohedens kontrol med
tranportmidler ved modtagelse og afsendelse.
Hygiejne: Rengøring: Gennemgået følgende uden
anmærkninger:
* rengøring i pakkelokale, opskæring, modtagelse, indfrysning,
fryserum, emballagelager og omklædning.
* Stikprøvevis kontrolleret rengøring af udstyr og plastkar til
opbevaring af fisk og is.
Virksomhedens egenkontrol: Gennemgået følgende uden
anmærkninger:
Virksomheden oplyser, at den ikke har modtaget klager (

X

X

udover kvalitet ) eller udfærdiget afvigerapporter/fejlrapporter
siden sidste tilsyn.
Vejledt generelt om at have klare retnigslinier for hvornår der
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3 timer 20 min.

Kontrolrapport
Nordic Fish A/S

Læssevejen 10
6700 Esbjerg
38277219
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skrives afvigerapporter/fejlrapporter.
* set dokumentation for modtagekontrol fra 1.9 2019 til dd.
Godkendelser m.v.: Import.
Virksomheden oplyser, at den ikke selv importerer animalske fødevarer fra 3. lande.
Samhandel.
Set samhandelsregister og dokumentation for modtagekontrol fra samhandelslande fra 1.9 til dd.
Vejledt om nye regler for hvad modtageregister skal indeholde.
Tilsætningsstoffer m.v.: Tilsætningsstoffer/tekniske hjælpestoffer
Virksomhden oplyser, at den ikke anvender tilsætningsstoffer eller tekniske hjælpestoffer.
Der er ikke observeret tilsætningsstoffer på virksomheden.
Kemiske forureninger: Virksomheden oplyser, at den ikke importerer fisk hvor det er relevant at kontrollere for
tungmetaller.
Den oplyser endvidere at den ikke modtager laks eller sild fra Østersøen.
Der er ikke set fiskearter på virksomheden eller i modtagepapirer fra september 2019 hvor det er relevant med
kontrol for tungmetaller eller dioxin.
Andet: Foretaget kontrol med udvidede sporbarhedskrav for fisk: krabbekløer
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