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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger:isning af sild og målt
Alfavej 25

temperaturopbevaring af sild i stort kølelager. Ingen

3250 Gilleleje

anmærkninger.

79189014

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.Det

1072

indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes
rene. Følgende er konstateret: I pakkeriet og fileteringslokale
1

en vindueskarm fyldt med sand og de andre vindueskarme er

2

generelt snavsede efter gamle fluerester og spindelvæv. Der er

2

desuden meget sand på gulv i pakkeriet. Dør imellem

1

skærerom og pakkeri er snavset. Fotodokumentation taget.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi får taget
vindueskarme. at holde sandet ude.

1

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.

1

Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
lokaler. Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer,
skal holdes i god stand. Følgende er konstateret: Tag er utæt i
forreste kølelager til pakkeri og drypper kraftigt med regnvand,
hvor der bliver opbevaret sildefilet på is i lokalet. Der var
desuden 2 porte, der ikke helt slutter tæt, så sand bla. fyger ind
i pakkeriet, adskillige steder med rust på rørsystemer og
ledningskasser over sildetransportbånd på vej ind til pakkeriet,
rusten dør fra fileteringsrum til varemodtagelseslokaler. Der er
desuden ødelagte vægge ved sildekar i varemodtagelsen.
Fotodokumentation taget. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Vi har malet en del, når vi har penge til det. Set
vedligeholdelsesplan med udført maling en gang af 1/6 2019.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.

X

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for
30-09-2019

2 timer
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varemodtagelse og temperaturkontrol frem til dags dato. Virksomheden er først startet i sidste uge med levering
af sild.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: færdigpakkede fødevarer, som
Gillelejesild er mærket med følgende obligatoriske oplysninger og er læsbare: producentoplysning,
varebetegnelse, ingrediensliste efter faldende vægt (allergener og tilsætningsstoffer), mængdeangivelse,
nettovægt, holdbarhedsangivelse, særlige opbevarings - og anvendelsesforskrifter samt næringsdeklaration.
Kontrolleret sporbarhed i form af følgesedler et led frem og et led tilbage. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomheden brug af ID mærke ved følgeseddel på sildekasser. OK. Kontrolleret
virksomhedens aktiviteter. Ok
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