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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Temperaturer i køler- og fryserum, Opbevaring og håndtering af
Adelvej 11

affald/biprodukter. Virksomheden oplyser, at der ikke længere

6940 Lem St

leveres biprodukter til foderbrug. OK.

14268537

Set opbevaringsforhold for mellemprodukter til produktion af

4089

fiskepulver. Ok. Virksomheden har redegjort for analysepakker
for de konkrete produkter. OK. Kontrolleret hygiejne ved
1

isproduktion og set analyseresultater for is. OK.

1

Ved rundgang i virksomheden er hygiejnisk personaleadfærd,

1

herunder påklædning og adfærd ved hygiejnesluser

1

kontrolleret uden anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i følgende lokaler:

1

Varemodtagelse, produktion, køle- og fryserum, samt lokaler

1

med produktion af fiskepulver. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at desinfektionsmidler (klorprodukt) er godkendt
til formålet. OK.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring i form
af fælder for flyvende insekter og gnaverfælder, herunder
placering af disse. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret:
Dokumentation for gennemførte mikrobiologiske
rengøringsprøver for januar 2020 til d.d., herunder set
resultater og reaktion på overskridelser af grænseværdier. OK.
Set registreringer vedr. dagsproduktion af torskepasta. OK.
Kontrolleret egenkontrolprocedurer for import fra 3-lande,
herunder krav til dokumentation, krav til analyser af råvarer og
Supplier Questionnaire. OK. Set risikovurdering vedr. food
fraud. OK.

X

Mærkning og information: Kontrolleret mærkning på
færdigvarer Rødspættepasta, og lot/batch-mærkning af
referanceprøver og mellemvarer (fiskepulver) samt, korrekt
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anvendelse af identifikationsnummer (aut. nr.) Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer fra
3-lande. Virksomheden oplyser, at der ikke importeres fra 3-lande pt. OK. Kontrol af risikovurdering og
egenkontrolprocedurer for importaktiviteter, er beskrevet under lovgivningsområdet, egenkontrol.
Kemiske forureninger: Kontrolleret at anvendte kemikalier o.l opbevares således at fejl og forkert anvendelse
modvirkes. Set opbevareing af rengørings- og desinfektionsmidler i seperat aflukke i produktion og opbevaring
af enzymer i lagerkølerum. Ingen anmærkninger.
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