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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er konstateret: I
virksomheden salatproduktion stod bakker med fersk opskåret
Søndergade 50

fisk til emballering udenfor køl, under størstedelen af tilsyn.

9850 Hirtshals

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

33050151

som en bagatelagtig overtrædelse.

4725

Vejledt konkret om flow for fiskevarer samt undgå passiv
opbevaring uden for køl.
1

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens

1

prøveudtagningsplan/dokumentation for prøveudtagning m.m.
for miljøprøver til analyse for Listeria.

1

Virksomhedens prøveudtagningsplan/dokumentation for
prøveudtagning m.m. for spiseklare fødevarer til analyse for
Listeria monocytogenes.

1

Opbevaring af fisk til saltning i virksomhedens røgafdeling og
procedure for tørsaltning og lagesaltning herunder kontrol af
salt procent i lage.
Opbevaring af røgvarer under nedkøling, herunder hygiejne,
adskillelse og flow.
Procedure for indpakning og emballering af røgvarer samt
opbevaring på færdigvarer lager herunder adskillelse i forhold
til åbne varer.
Virksomhedens procedure for opvarmning i røgovne.
Virksomhedens procedure for overvåning af totalkim og e.coli i
spiseklare produkter efter produktion.
Virksomheden har mundtligt gennemgået deres baggrund for
vurdering af holdbarhed på røgvarer samt salater herunder
holdbarhedstest.
Vejledt konkret om dokumentation for røgprogram giver et
sikkert produkt i forhold til tid og temperatur.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af opskæringslokale herunder
skæreborde, vandudtag, gulv og vægge. Renholdelse af vægge,

X

gulve og røgstativer i røgafdeling. Renholdelse af vægge og
gulve i saltproduktionen.
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Følgende er konstateret: i røgovn som virksomheden oplyser er rengjort, ses brune belægninger på gulv og på
piber fra røgning. Låg på røgovnenes kasse til opblanding af vaskevand ses med tykke belægninger af gammelt
sæbe.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for rengøring.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens procedurer for
indplacering af produkter i fødevarekategori. Proceduren er implementeret.
Virksomhedens risikoanalyse, risikovurdering og egenkontrolsprogram for røgvarer herunder Listeria.
Vejledt generelt om fødevarekategorier samt histamin.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: færdigpakkede fødevarer: Varmrøget
laks hvidløg, Varmrøget laks peber samt Krebsehalesalat er mærket med følgende obligatoriske oplysninger og
er læsbare: producentoplysning, varebetegnelse, ingrediensliste efter faldende vægt (allergener og
tilsætningsstoffer), mængdeangivelse, nettovægt, holdbarhedsangivelse, særlige opbevaringsforskrifter samt
næringsdeklaration.
Kontrolleret: Krebsehalesalat Venmarks Hjemmelavede for mærkning af allergene ingredienser.
Følgende er konstateret: Man kan ikke læse virksomhedens autorisationsnummer på ovennævnte varer da
skriftstørrelsen er lille og utydelig. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse da virksomhedens kontaktoplysninger står på.
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