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Kontrolrapporten er ændret d. 29.07.2021.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Mundtligt kontrolleret
Munkevej 20 A, 3

virksomhedens tilbagetrækningsprocedurer. Ingen

7700 Thisted

anmærkninger.

26898080

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Stikprøvevist kontrolleret virksomhedens
1

risikoanalyse. Generelt vejledt om opbygning af risikoanalyse
og revision af egenkontrolprogram.

1
1
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på

1

egen hjemmeside.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Stikprøvevist kontrolleret at virksomheden
anvender godkendte fiskehandelsnavne, og at der er
overenstemmelse mellem produktionsmetode og
fangstområde på indgående og udgående handelsdokumenter.
På en enkelt faktura med seks parti fisk fremgår fangstområde
ikke for to af partierne, men i stedet gentages "fanges i
ferskvand" to gange. Virksomheden oplyser at der er tale om
en fejl i virksomhedens system, således at systemet ikke
trækker de korrekte oplysninger.
Forholdet vurderes ud fra de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Kontrolleret sporbarhed et led frem og et led tilbage på
følgende fødevarer: Et parti importeret Gedde og rødfisk.

X
Følgende er konstateret:
Ved kontrol af sporbarhed et led tilbage kan virksomheden ikke
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dokumentere leveringsdato.
Ved kontrol af sporbarhed et led frem kan virksomheden ikke dokumentere leveringsdato samt den fysiske
modtager af den del af partiet, som er leveret til en kontorvirksomhed.
Fotodokumentation er taget.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Generelt vejledt om, at hvis en fødevarevirksomhed skal levere animalske fødevarer, skal virksomheden sikre sig,
at følgende oplysninger fremgår af den medfølgende sporbarhedsdokumentation, når der leveres varer til en
anden fødevarevirksomhed:
- En nøjagtig beskrivelse af fødevaren (skal kunne tjene til identifikation af den pågældende vare)
- Fødevarens omfang eller mængde
- Navn og adresse på den fødevarevirksomhed, som har leveret fødevaren
- Navn og adresse på afsenderen (ejeren) af fødevaren, hvis denne ikke er den samme som den
fødevare-virksomhed, som har leveret fødevaren
- Navn og adresse på den fødevarevirksomhed, som fødevaren er leveret til
- Navn og adresse på modtageren (ejeren) af fødevaren, hvis denne ikke er den samme som den
fødevare-virksomhed, som fødevaren er leveret til
- En reference, der identificerer partiet, batchen eller sendingen og
- Afsendelsesdatoen

Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er i overensstemmelse med virksomhedens
aktiviteter. Ingen anmærkninger.
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