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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret
produktionsflow for varmrøget og koldrøget fisk. Konstateret at
råvaren opbevares i særskilt kølerum indtil fisken gøres klar til
rygning i produktionslokale. I røglokale saltes fisken og tørres i
kølerum indtil røgning. Efter røgning køres fisken efter lidt tid
på køl igen. Senere vacuumpakkes den koldrøget fisk i
produktionslokale, hvor der ikke skæres fersk fisk samtidig så
krydsforurening undgåes. Emballage opbevares i særskilt lokale
adskilt for produktionen. Konstateret at røgvarer opbevares
ved max. 5 C,ingen anmærkninger. Under tilsynet blev
virksomheden vejledt om "alt om listeria" på FVST's
hjemmeside samt faktablad om fokus på listeria blev udleveret.
Der er udtaget miljøprøver i virksomheden.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af virksomhedens
lokaler og udstyr. Konstateret at papirholdere er lidt snavset.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Kontrolleret rengøringsprocedurer og at desinfektionsmidler er
godkendt af Fødevarestyrelsen,ok. Virksomheden har oplyst at
rengøringen foregår i 2 adskilte arbejdsgange,ok.
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Vejledt konkret om at for at listeria ikke skal blive resistent
overfor desinfektionsmidlet kan man skifte mellem alkalisk og
sur middel.
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Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligeholdelse af virksomhedens lokaler og udstyr.
Følgende er konstateret:Træplader på dør fremstår i ru træ, klinge er rusten dog uden afsmitning, hulkehl ved
gulvet i kølerum (ved køkken) har ujævn overflade på den ene vægside og en bordplade i produktionslokale er
revnet i kanten.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse. Der er taget stilling til sygdomsfremkaldende bakterier herunder listeria i risikoanalysen.
Kontrolleret dokumentation for varemodtagelse, opbevaringstemperatur, opvarmning og nedkølingskontrol
siden sidste tilsyn,ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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