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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret påklædning
Industrivej 26 B

samt almen ”husorden” (sæbe, papir,vask af tøj, opbevaring af

6330 Padborg

rent tøj, omklædningsrum).

73628911

Virksomheden gennemgået. Kontrolleret hygiejne under

9661

oplagring/omlæsning.
Kontrolleret opisning/temperatur af fisk i forbindelse med
1

omlæsning.

1

Kontrolleret spor af skadedyr.

1

Håndtering af beskadigede produkter.

1

Fokus på emballering af kasser.

1

Returnering:

1

Kontrolleret om virksomheden har returnerede varer på

1

virksomheden (adskillelse og opmærket som retur)

1

Gennemgået procedurer for returnering af varer.
Kontrolleret temperatur,mærkning,faktura, emballering osv af
produkter v. afsendelse /modtagelse.
Gennemgået procedurer for temperaturkontrol
(hyppighed,temperatur krav)
Kontrolleret virksomhedens afvigelser.
Kontrolleret transportmidler v. afsendelse (generel hygiejne og
temperatur).
Kontrolleret virksomhedens kontrol med transportmidler inden
afsendelse.
Gennemgået procedurer for temperaturkontrol ved afsendelse
og set dokumentation for udført kontrol.
Set dokumentation for kalibrering af virksomhedens
termometer.
Set dokumentation og kontrolleret temperatur i virksomhedens
fryser/kølerum.
Set dokumenattion for udført modtagekontrol /afsendelse.
ingen anmærkninger

X

X

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret transportmidler v. afsendelse
/modtagelse, rengøring og desinfektion.
Kontrolleret virksomhedens lokaler for rengøring under
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omlæsning.
Kontrolleret opbevaring af rengørings- og desinfektionsmidler.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret transportmidler v. afsendelse /modtagelse, vedligeholdelse og ATP.
Gennemgået virksomhedens lokaler for vedligeholdelse under omlæsning.
ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret transportmidler v. modtagelse, vedligeholdelse og ATP.
Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler og udstyr.
Gennemgået procedure for vedligeholdelse.
Gennemgået virksomhedens foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere (net for vinduer, tætte døre/porte,
udendørs giftkasser). Gennemgået procedure for kontrol med skadedyr (hvor ofte, hvem, hvad). Set
dokumentation for kontrol med skadedyr.Kontrolleret om virksomheden reagerer på afvigelser på rapporter fra
eksternt firma.ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret: Virksomhedens risiko-analyse, herunder HACCP-plan og
med følgende procedure.
Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse/egenkontrol for import af fødevarer OGindførsel af fødevarer fra andre
samhandelslande i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomhedens
risikoanalyse/egenkontrol er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Ydet konkret vejledning omkring beskrivelse af procedure for tilbagetrækning og sporbarhed og
samhandel/import.
Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen
anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at personer, der behandler fødevarer, er behørigt uddannet i
fødevarehygiejne.Spurgt nogle af de medarbejder der er på aften holdet omkring virksomhedens hygiejneregler
og det arbejde de udfører.ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning i forbindelse med modtagelse og afsendelse af produkter.
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Navn/adresse eller id-mærkning, datomærkning, opbevaringstemperatur. Kontrolleret om der er entydig
sammenhæng med det medfølgende dokument og produkterne (sporbarhed)
Mærkning af fisk og fiskevarer kontrolleret.
Kontrolleret stikprøvevis holdbarhedsmærkning af fisk.
Kontrolleret dokumentation for almindelig geografisk oprindelse og sporbarhed.
Følgende er kontrolleret:
Dato, hvor partiet er etableret:Fregat fikseeksport A/S - DK
Navn og adresse på leverandør af partiet: Samme
Partinummer ved ankomst til virksomheden:068
Autorisations nummer på varen: DK - 9273
Fiskearter: Mendo
Modtaget mængde i kg: Se faktura
Fiskeart angivet som FAO-Alpha-3-kode: Wit
Videnskabeligt navn: Glytocephalus cynoglossus
Produktionsmetode: ?
Navn på fangstområde: 27,3.A
Fangstredskabskategori: otb
Har fiskevarerne været nedfrosset: NEJ
Er varer fra partiet solgt til andre end den endelige forbruger: NEJ
Bemærkninger til partikontrollen: Vejledt om virksomheden omkring de nye sporbarhedesregler for fisk.ingen
anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Sundhedsmærkning/identifikationsmærkning:
Stikprøvevist kontrolleret identifikationsmærkning samt forsegling på følgende varegrupper:
Gennemgået procedurer for kontrol med sundhedsmærkning/identifikationsmærkning.
Modtageregister: Kontrolleret om virksomhedens modtageregister indeholder oplysninger om importør, dato for
modtagelse, produktkategori, antal kolli, vægt, oprindelsesland, oprindelsesvirksomhed og afsenderland.

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup
Tlf: 72 27 69 00 Web: www.fvst.dk

09-03-2015

Kontrolrapport
THERMO-TRANSIT DANMARK A/S

Industrivej 26 B
6330 Padborg
73628911

side 4 af 4

Største delen af de fødevarer der kommer indi virksomheden,bliver omlæset med det samme og kørt videre
derfra.ingen anmærkninger.
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