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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Opbevaringsforhold i råvarefryser, procedurer for optøning af
Bådebrogade 2

krebs, - lageproduktion, herunder styring af recepter og kontrol

6700 Esbjerg

af blandingsforhold, - marinering og påfyldning af lagerejer

41297638

samt, pakning af MAP-rejer. Ingen anmærkninger.

5692

Ved interview af medarbejder er korrekt instruktion i kantrol
med iltrest i MAP-produkter kontrolleret. Medarbejder har vist
1

test og tilfredsstillende redegjort for anvendelse af testudstyr

1

samt, redegjort for dokumentation af kontrollen.

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler.

1

Varemodtagelse, køle og frostrum, tilsætningsstoflokale,
produktionslokaler, pakkeri og optønings-/kogerum. Ingen
anmærkninger. Virksomheden har redegjort for forhold

1

vedrørende rengøringsprocedurer i temperaturstyret lokale til
optøning af krebs. OK.
Virksomhedens egenkontrol: Import-egenkontrolprocedurer er
omtalt under godkendelser.
Følgende er kontrolleret: Procedurer for kontrol med iltresttest
i MAP-pakkede produkter, herunder registrering af resultater,
resultat af tilbagetrækningsøvelse af 20-05-2020,
dokumentation for kontrol med kogetemperatur og tid,
dokumentation for kontrol af tilsætningsstoffer og ingredienser
til lager, samt registreringer ved varemodtagelse. Ingen
anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden

X

anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter
samt registrering af følgende særlige aktiviteter: Import og
samhandel.
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Kontrolleret egenkontrolprocedurer for import fra 3-lande, herunder krav til leverandører,
leverandør-quistionaire, risikovurderinger for konkret land og produkt (indien), herunder procedurer til sikring af
overholdelse af restriktioner. OK. Set leverandørliste, stikprøvevist sammenholdt med EU-liste over
eksportgodkendte virksomheder i 3-lande og set risikovurderinger for veterinære lægemidler. Ok.
Set registreringer vedrørende konkrete importer, følgedokumenter fra leverandør, leverandørens
egenkontrolanalyser og virksomhedens egne analyser ved modtagekontrol. Ok.
Set dokumentation for returnering af parti, hvor interne egenkontrolanalyser har vist overskridelser af
acceptable kimtal. OK.
Forhold vedr. Virksomhedens registreringer til 3-landsimport og samhandel undersøges nærmere, idet der ikke
er landespecifikke registreringer, eller dateringer i Fødevarestyrelsens systemer. Virksomheden oplyser, at den i
forbindelse med ejerskifte har videreført registreringer fra tidligere.
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