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Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af
følgende lokaler: Der er i stor lager, med håndtering/etikette
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påsætning og i det lille lageret, samt køkken, salgsrum og

5300 Kerteminde

træspånelager Ingen anmærkninger.
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Det er konstateret at der er mangler i skadedyrssikring af stort
lager med huller i taget, utæt port både i bunden og langs
siderne, samt hele overgangen mellem væg og loft, på den væg
med porten. Det lille lager er konstateret med manglende
loftsplader over porten, hvor der er fri adgang til hulrum
1

mellem loft og tag, samt omkring rørtilslutninger

2

(billededokumentation er taget), forholdet vurderes som en

1

bagatelagtig overtrædelse da virksomheden fortæller at der
har været håndværkere og at de kommer igen og fortsætter

1

med renoveringen.

1

Virksomhedens egenkontrol: Det indskærpes, at virksomheder
skal beskrive egenkontrollen i et egenkontrolprogram.
Følgende er konstateret: Egenkontrollen på import er
mangelfuld i forhold til hvilke krav der stilles til leverandører
samt hvilken dokumentationer virksomheden kræver,
virksomheden forklare mundtlig om krav til brygprocessen,
men ikke til fødevaremæssige dokumentationer, som til FKM
eller overholdelse af hygiejne krav. Der er mangelfuld
skriftligeprocedure for eksport, i forhold til indhentning af
myndighedskrav, procedure for overholdelse af
myndighedskrav, procedure for sporbarhed, procedure for
dokumentation af overholdelse af egenkontrollen,
her henvises til et bekendtgørelsen i et link, samt
virksomhedens sporbarhed. Der mangler procedure i forhold
til indhentning, håndtering og opbevaring af certifikatpapirer,
her henvises til et link og beskrives kravene men
der er ingen procedurer for virksomhedens arbejdsgang. Der
mangler egenkontrolprocedurer for søgning om

X

erstatningscertifikat. (Dokumentation er taget)
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden
er i gang med at revidere
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egenkontrolprocedurerne. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Virksomheden indsender revideret egenkontrolprogram i forbindelse med eksport.
Det indskærpes, at virksomheder skal beskrive egenkontrollen i et egenkontrolprogram. Følgende er konstateret:
Der er ikke fastsat nogen egenkontrolprocedure for sporbarhed og tilbagetrækning, her er beskrevet hvilke
regler og lovkrav virksomheden skal leve op til, men ingen procedure for hvordan virksomheden gennemfører at
leve op til de gældende regler og lovkrav. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden oplyser
at de er igang med det. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Vejledt om ny find smiley hjemmeside og at virksomheden skal opdatere
deres link på deres hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på øl med brygnummer 133 og 131, i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Det indskærpes, at sporbarheden skal sikres i alle led. Følgende er
konstateret: Der er ikke fyldestgørende sporbarhed på øl, Ægir og Udgårdsloke, samhandlet fra Polen, der er
manglende sammenhæng mellem fødevare og dokumentation fra leverandør, da der ikke er direkte
sammenhæng mellem brygnummer og faktura/brygdato og øl.(kopi af de tilstedeværende dokumenter er
indhentet) Virksomheden havde følgende bemærkninger: Er ved at opbygge et system. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden. Kontrolleret
virksomhedens anprisninger.Det indskærpes at: Fødevareinformation på produkter eller virsomhedens
hjemmeside, må ikke være af en sådan art, at den vildleder, især med hensyn til Fødevarensbeskaffenhed og
især dens art, identitet, egenskaber, sammensætning, mængde, holdbarhed, oprindelsesland eller
herkomststed, fremstillings- eller frembringelsesmåde Følgende er konstateret: Virksomheden hjemmeside
fortæller flere steder hvordan øllen er brygget på lokale råvare, med lokale brygtraditioner og med frisk plukket
humle, eller havtorn der kan findes i området og at deres humle har særlige kvaliteter i forhold til at den er
plukket inde i tigerburet i zoo (zoo humle) eller i skovområder (Munkebo grannåle), virksomheden producere
ikke selv deres fødevare, råvarene er ikke lokale, men købt at de bryggerier der lønproducere øllen, havtornen er
fra en grossist, samt at det ikke er en lokal brygmestre der brygger øllen, og humlen fryses ned, samt humlen
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der omtales som zoo humle er ikke plukket i et tigerbur og FVST har dokumentation for humlen er en "nugget
humle" (screenprint er taget) Vejledt konkret om anprisninger af fødevarer. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Det er jeg igang med ar rette. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Godkendelser m.v.: Virksomheden har fået tildelt endelig branche: Engroshandel og oplagring, ikke specialiseret,
ikke-letfordærvelige fødevarer, branchenummer 46.39.00.C. Antallet af ordinære kontrolbesøg pr. år er
pånuværende tidspunkt 1. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen
besmærkninger. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
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