0

Mondo Mar Marine Foods Aps

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Procedurer og adfærd vedrørende
Kai Lindbergs Gade 38

personlig hygiejne, herunder hygiejniske håndvaskeprocedurer

7730 Hanstholm

og håndvaskeforhold, egnet og rent arbejdstøj samt hygiejnisk

76151113

håndtering og opbevaring af arbejdstøj og private genstande.

1103

Kontrolleret at fersk fisk er vel iset på kølerummet,ingen
anmærkninger.
1

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: fiskehandelsnavne m.v. (handelsbetegnelse,
produktionsmetode, fanget på havet og fangstområde).
Godkendelser m.v.: Kontrolleret eksport til Kina jævnfør
tjekliste fra 2013.
Følgende er konstateret: sorte affaldsspande mangler tydelig

1

mærkning om de er til affald.

1

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Virksomheden har udleciteret opgaven med at sørge for
eksportcertifikater til speditionsfirma. relavante informationer
sendes til speditionsfirma,ingen anmærkninger.
Kontrolleret eksport til Forenede Arabiske Emirater, ingen
anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
import af restriktionsvarer.
Det er konstateret, at virksomheden importerer fødevarer
under restriktion fra 3. lande. Virksomheden har under import
fra 3. lande for at supplere leverandørernes egne analyser og
samtidig verificere virksomhedens HACCP betingede processer
og procedurer foretaget min. 1 gang årligt mikrobiologiske
analyser af færdigvaren. Der er sat vejledende grænseværdier
og korrigerende handling ved overskridelse af grænseværdien,
men dette dokument 8.3 er ikke opbygget som en
risikoanalyse, som er et krav ved import fra 3. lande.
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Virksomheden har oplyst de retter dokumentet eller
udarbejder en risikoanalyse for import fra 3. lande.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
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som en bagatelagtig overtrædelse.
Virksomheden har ved tilsynet oplyst at import fra Oman, Sri Lanka og Forenede Arabiske Emirater er ophørt.
Godkendelse til disse lande ophøres hos Fødevarestyrelsen og virksomheden skal søge igen hvis de ønsker
godkendelse til disse lande,ingen anmærkninger.
Virksomheden er fortsat godkendt til import fra Kenya, Tanzania, Uganda og samhandelslande,ingen
anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Overensstemmelseserklæringer på fødevarekontaktmaterialer fra
leverandøren fra Tanzania og Kenya.
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