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Der er ikke fulgt op på indskærpelse vedr. særlig
fiskesporbarhed ved denne kontrol.
Tungevej 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:

6960 Hvide Sande

Udskæring, fjernelse af pinbone og pakning/isning af laksefilet,

34211663

- håndfiletering af rødtunge, - hovedskæring og flåning af

5602

havtasker, herunder parasitkontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret procedurer for affalds- og kategori 3 produkter.
1

Virksomheden har redegjort for ændringer, efter at leverance

1

til minkfoder er ophørt. OK
Følgende er konstateret: Enkelte kasser med fiskeaffald i

1

råvarekølerummet, var ikke friskt. Virksomheden oplyste, at
afskær skulle leveres som agn til krabbefiskeri.
Der er redegjort for hygiejnisk adskillelse mellem
fødevarer/råvarer og afskær til bait/agn. Virksomheden har

1

redegjort for sektionering af bait/agn i råvarekølerum,
herunder vurdering af acceptabel opbevaringsperiode. OK
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for hygiejnisk opbevaring og

1

sikring mod kontaminering.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af råvarekølerum,
færdigvarekølerum, opskæring og pakhus, emballagelager og
lokalemed isværk, samt omklædningsfaciliteter og
personalesluse. Ingen anmærkninger.
Virksomheden har redegjort for indførelse af
ATP-rengøringskontrol og oplyst, at systemet er under
indkøring samt, at prøveudtagninger indledes i løbet af kort tid.
OK
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for
visuel rengøringskontrol, kontrol med isning af fisk og

X

temperatur i kølerum og frysere, parasitkontrol,
skadedyrskontrol og kontrol med personaleadfærd og
påklædning. Alt stikprøvevist for perioden siden sidste
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kontrolbesøg til d.d. OK.
Kontrolleret egenkontrolprocedurer for håndtering af affald og frekvens for bortskaffelse,
egenkontrolprocedurer for kontrol med vedligehold af bygninger og inventar, procedurer for kontrol med
rengøring, procedurer for emballage samt, frekvens for revision af egenkontrollen. OK.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter
samt, sammenhæng mellem autorisation og aktuelle aktiviteter.
Virksomheden har fremlagt planer om fremstilling af nye fiskeprodukter. der er konkret vejledt om procedurer
for ansøgning ved væsentligt ændrede aktiviteter.
Emballage m.v.: Kontrolleret korrekt anvendelse af polystyrenemballage og overensstemmelseserklæringer for
polystyrenemballage. Virksomheden har oplyst, at der er skiftet emballageleverandør og har fremlagt
overensstemmelseserklæringer via leverandørens hjemmeside. OK. Der er redegjort for system til sikring af
sporbarhed på emballage. OK
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