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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Håndtering af træpaller i pakkeri (der anvendes kun træpaller i
Langsand 34

lokaler med emballerede fødevarer), - procedurer for

6960 Hvide Sande

frasortering og kassation af "gulvfisk", - temperaturer i kølerum

33572506

og nedkølingskar, - slagtning og rensning af laks samt, sortering,

5986

isning og pakning. Ingen anmærkninger.
Virksomheden har vist analyseresultater fra miljø- og
1

produkt-listeriaprøver, herunder redegjort for procedurer ved
konstaterede listeriafund, reaktion og udtagning af omprøver.

1

Ingen anmærkninger

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på indskærpelse fra forrige

1

kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Udførte
ændringer ved loftsbeklædning over sorterings- og

1

pakkeområdet, således af dannelsen af kondens forhindres.
Virksomheden har ligeledes vist udførte ændringer ved
gulvkonstruktionen i slagteriet over pakkeri, isolering af rør i
pakkeri og oplyst, at slidske/rør fra slagteri til kølekar, vil blive
ændret således at opsprøjt på lofter og overliggende

1

konstruktioner minimeres/fjernes. Ingen anmærkninger.
Virksomheden har redegjort for midlertidige, særlige
procedurer for renholdelse af for området ved porten til
emballagelager, (forhindring af indslæb af mudder/sand fra
arealerne) herunder oplyst, at arealerne bør blive befæstet,
straks byggeriet af buffertank, etc. er afsluttet.
Det er også oplyst, at rørgennemføringer til teknikrum vil blive
skadedyrssikret når installationer er afsluttet og, at reparation
af gulvet i kølerummet er bestilt og planlagt udført. Ingen
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret:

X

Registrering/dokumentation for temperaturkontrol i køletanke
og kølerum, udført visuel rengøringskontrol, fejlregistrering og
reaktion, kontrol med håndknive og analytisk
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2 timer 15 min.
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rengøringskontrol. Alt stikprøvevist for perioden siden sidste kontrol til d.d. Ingen anmærkninger.
Set virksomhedens dokumenterede analyseresultater for listeriafund af 08-10-2019, (miljø og fødevarer)
dokumentation for reaktion, omprøver og orientering af kunder. Ingen anmærkninger.
Set eksempler på resultater og registreringer samt, tilbagemeldinger fra kunder, ved gennemførelse af
tilbagetrækningsøvelse. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens autorisation, sammenholdt med konkrete aktiviteter.
Virksomheden har oplyst om ændringer vedr. isfremstillingsanlæg. Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at
ændringerne ikke har indflydelse på endelig autorisation. Der er konkret vejledt om regler og procedurer for
anmodning om nedsættelse af kontrolfrekvens, når virksomheden er certificeret af 3-part.
Emballage m.v.: Kontrolleret overensstemmelseserklæring, anvendelsesforskrifter og betingelser for opbevaring
af "absorbers" som anvendes ved pakning af fisk, herunder at opbevarings- og anvendelsesforskrifter følges.
Ingen anmærkninger.
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