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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at
fødevarer i alle led skal beskyttes mod kontaminering, der kan
Lilledybet 6

gøre dem

9220 Aalborg Øst

uegnede til konsum eller sundhedsfarlige.

43718711

Kontrolleret hygiejnisk opbevaring af fødevarer ved

196

modtagelse, på frostlager og ved udlæsning.
Følgende er konstateret: På frostlagre ses flere paller (ca. 8 stks
2

ved stikprøvekontrol gennem frostlagrene) med emballerede

1

fødevarer, hvor der er hul i emballagen på en eller flere pakker

1

på pallen, således at både ydre og inderemballage er brudt og

1

førevaren er åben. Virksomeden oplyser at nogle af hullerne
har været tilstede ved modtagelse af fødevaren. I modtagerum
ses en palle med rejer, hvor der er hul på flere kasser, så

1

rejerne er uemballeret i et mindre område.

1

I virksomheden skriftlige egenkontroprocedurer PR-fælles-024
står der følgende: "Ved brud på inderemballering pakkes det
berørte produkt forsvarligt ind i fødevaregodkendt emballage,
inden returnering/oplagring. Det vurderes, at virksomheden
ikke følger virksomhedens egenkontrolprocedurer vedr.
håndtering af beskadigede produkter/kartoner.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Kontrolleret virksomhedens procedurer for varemodtagelse og
udlæsning, herunder modtagekontrol og udlæssekontrol, samt
set dokumentation for udført egenkontrol af modtagne og
udlæssede varer. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af følgende
lokaler: Frostlagre, modtagerum, udlæsserum. Ingen

X

anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
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lokaler: Modtagerum, frostlagre, udlæsserum. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret CCP'er: Virksomheden har ikke nogen CCP'er. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Sporbarhed, animalsk: Stikprøvevist kontrolleret animalsk sporbarhed på følgende
produkter: Hellefisk og Rejer. Følgende er konstateret: Som fysisk afsender på hellefisken fremviser
virksomheden en adresse på en afsender, der ikke er 100% i overenstemmelse med adressen med de
oplysninger der er om autoriserede virksomheder på FVST hjemmeside vedr. godkendte
produktionsvirksomheder.
Forholdet vuderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagti overtrædelse.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret baggrundsdokumentation for følgende udstedte indenrigserklringer (hhv.
løbende og partispecifik): 196-377-179927-2021 og 196-377-180243-2021.
Følgende er konstateret: På indenrigserklæring 196-377-179927-2021 fremgår slagtedatoerne
12.11.2020-18.11.2020, men på den fremviste baggrundsdokumentation til erklæringen fremgår slagtedatoerne
11.11.2020-18.11.2020 (erklæring nr. 170-1671-2020).
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Gennemgået og underskrevet Ruslandstjekliste for frysehus - kød og køle-frysehus der opbevarer fiske- eller
mælkeprodukter. Ingen anmærkninger.
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