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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret procedurer for
fremstilling af Minc, der er under kontrolbesøget kørt en lille
Lemvigvej 36

prøveproduktion. Herunder er procedurer for pakning og

7620 Lemvig

indfrysning kontrolleret, ok. Kontrolleret analyseresultater for

37643734

to prøveudtagninger, hvor Listeria, aerobe, coliforme og E-coli,

6079

ok. Der er redegjort for planlagt test i forhold til
indfrysningstiden. Virksomheden har fremlagt plan for ændring
1

af indretning således, at Minc produktion fremadrettet vil ske i

1

tilstødende lokale (bag fileteringslinjen), ok.

1

Kontrolleret virksomhedens Råvarer krav samt demonstration

1

af kontrol ved varemodtagelse, herunder beskrivelse og

1

dokumentation af afvigelse samt korrigerende handling, ok.
Kontrolleret og set optøning af hele laks, der optøs i kar med

1

luftcirkulation gennem slangesystem, ok. Der er redegjort for

1

optøningstid, ok.
Kontrolleret råvarer opbevaring i stort kølerum, her er enkelte
papemballager noget afvigende, da der er synligt snavs og spor,
dette vurderes som en bagatelagtig overtrædelse da der ikke
forefindes uemballerede fødevarer i rummet.
kontrolleret generel hygiejne under opskæring, herunder
kondens og anden risiko for kontaminering, ingen
anmærkninger.
Kontrolelret virksomhedens procedurer for tilbagetrækning, ok.
Der er demonstreret system ved fremvisning af to
test/verifikationer på systemet af januar 2021, ok.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af løftevogne, ok.
Kontrolleret rengøring i lokale for vask, ok. Der er let aflejringer
på loftet, som i områder er noget af misfarvet. Ansvarlig vil
udbedre ved udførsel af daglig rengøring, ok. Kontrolleret og
set udført rengøring af slangesystem til luftcirkulation ved
optøning, ok. Kontrolleret rengøring af måtter der anvednes
ved røgning af Pieces, ok.

X

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret gulvbelægning ved
sammenlægning af fileteringsrum og skyllerum, samt reoler i
pakkelokale og gulv i gangområde foran sliceri og pakkelokale,
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ok. Der er renoveret siden sidste kontrolbesøg. Kontrolleret vedligeholdelse af løftevogne, ok.
Kontrolleret renovering af vægge ved udvidelse af pakkelokale for fersk laks, ok.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens produktions flow for fremstilling af Minc, samt
risikoanalyse og HACCP plan herfor, ok. Kontrolleret procedurer for styring af indfrysning og temperatur, ok.
Kontrolleret flow, risikoanalyse og HACCP plan for optøning, dette fremgår som del af fresh fish, ok. Drøftet
styrende foranstaltning ved overvågning af temperaturen.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside. Vejledt om anvendelse af link der går på FVST find smiley.
Mærkning og information: Kontrolleret dannelse af Lot på fødevarer kontakt materiale, ok. Der er fremvist og
demonstreret system, ok. Stikprøve kontrolleret konkret Lot der anvendes i pakkeriet på nuværende tidspunkt,
ok.
Kontrolleret dannelse af sporbarhed ved varemodtagelse og produktionen igennem, ok. Kontrolleret mærkning
af et parti røget laks, der er under produktion på kontroltidspunktet, ok. Kontrolleret mærkning af Minc der er
produceret den 28/10-21, herunder generelle mærkningsoplysninger, samt næringsdeklaration, ok.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret anvendelse af identifikationsnummer, ok.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter samt registrering af
følgende særlige aktiviteter: Samhandel og eksport.
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