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Der er ved denne kontrol, ikke fulgt op på tidligere sanktioner.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Tungevej 1

Opbevaringsforhold i færdigvare- og råvarekølerum, herunder

6960 Hvide Sande

hygiejnisk adskillelse mellem bait/agnfisk til krabbefiskeri. Set

34211663

opbevaringsforhold for kasser med iset agnfisk, sektioneret fra

5602

fødevarer i særligt område af råvarekølerummet.
Virksomheden har redegjort for, hvilken standard og friskhed
1

for agnfisk der accepteres og skærpede procedurer ved

1

modtagekontrol af agnfisk. Ingen anmærkninger. Kontrolleret

1

virksomhedens foranstaltninger til sikring mod

1

kondensdannelse. I lokalet med isværk, ses kondensdannelser

1

på dryppladen under ismaskinen. Der var ingen isproduktion

1

ved kontrollen, og ingen is i karrene under isværket. Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en

1

bagatelagtig overtrædelse.
Kontrolleret opbevaring/afslimning af fladfisk i kar med isvand.
Virksomheden oplyser, at fladfisk ikke opbevares i isvand.
Fladfisk afslimes i isvand før filetering i filetmaskine, for af sikre
maskinens optimale funktion. Prosessen er beskrevet i
virksomhedens egenkontrolprogram. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring under produktion i
følgende lokaler: Fileteringslokale med fladfiskemaskine,
pakhus, emballagelager, isrum, råvare- og færdigvarekølerum
samt, personalesluse. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
virksomhedens lokaler. Virksomheden har redegjort for
kommende renoveringsopgaver og fremlagt dokumentation, i
form af mailkorrespondance med tømrerfirma, for indgået
aftale om renovering af lofter, overliggende konstruktioner og
vægge i færdigvarekølerum. Ingen anmærkninger.

X

Virksomheden har ligeledes fremlagt løsningsforslag, til
forhindring af kondensdannelser over isværk, i form af
ventilation med varmluftsblæser. Ingen anmærkninger.
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Kontrolleret skadedyrssikring af døre og porte. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret: stikprøvevist dokumentation for egenkontrollens
gennemførelse og resultater for perioden siden sidste kontrolbesøg til d.d. Set temperaturmålinger for kølerum
og fryser, modtagekontrol, herunder isning af modtagen fisk, rengøringskontrol, skadedyrskontrol og
registrerede afvigelser samt, korrigerende handlinger. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Uddannelse i hygiejne: Ved interwiev af medarbejder, er forståelse af hygiejneprocedurer kontrolleret uden
anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.
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