Fødevarestyrelsen

Den 9. september 2011

Opbevaringskrav for uemballerede ferske fiskevarer
Uemballerede ferske fiskevarer skal opbevares i is under passende forhold. Det er et krav i
hygiejneforordningen for animalske fødevarer.
Hvad er ’under passende forhold’?
1. Der skal være tilstrækkeligt med is til, at temperaturen holdes nede. Det vil sige, at:
a. Ferske uemballerede fiskevarer skal være delvist dækkede af is, eller
b. Fiskevarerne skal ligge i enkelte lag omgivet af is. Det kan fx være ét lag af fiskevarer
direkte ovenpå is, eller det kan være et fad med ét lag af fiskevarer, der er sænket ned i is.
2. Billederne på de næste sider viser eksempler på, hvordan fiskevarerne kan opbevares.
Skal der altid være is ved de ferske fiskevarer?
Hvis man ikke opbevarer de ferske fiskevarer i is, kan man som alternativ opbevare fiskevarerne i
kølerum eller køleskab ved max 2 °C. Det kan være relevant ved opbevaring af store mængder ferske
fiskevarer i detailleddet, fx i virksomheder, hvor det af forskellige årsager ikke er hensigtsmæssigt eller
muligt at opbevare de ferske fiskevarer i is.
Billedmateriale som vejledning
Billederne og illustrationerne nedenfor skal give en forståelse af, hvad der menes med formuleringen i
lovgivningen ’opbevares i is under passende forhold’. Materialet er udarbejdet i samarbejde med
Danmarks Fiskehandlere og kan også findes i branchekoden fra Danmarks Fiskehandlere. Billederne kan
bruges som vejledning for såvel tilsynsførende som for virksomheder.
Billedeksempler på vel isede ferske fiskevarer
Fisken skal, så vidt det er muligt, være i kontakt med is. Fisken skal ligge på is eller i bakker, der er gode
til at lede kulde fx stålbakker/ metalskåle. Fx kan tun, der ikke tåler at ligge direkte i is, opbevares i
skåle og lignende, som er nedsænket eller omgivet af is. Alternativt kan fiskevarerne indpakkes i folie.
Isningen skal kontrolleres løbende, og der skal efterfyldes med is efter behov.

Ikke ok

.

Her er bakken korrekt nedsænket i isen.

Når fisken lægges på fadene, må fisken ikke stables.

Her ligger fiskene i et tyndt lag og på isen.

Ikke Ok. Torskefileterne er her stablet for højt.

Her ligger torskefileterne korrekt på is.
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Billedeksempler på vel isede fiskediske som udstillinger
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