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Fødevarestyrelsen har d.d. udført første kontrolbesøg i
virksomheden. Kontrolresultatet er gennemgået med
Auktionsgade 9

virksomhedens ansvarlige og fremsendes efterfølgende til

6960 Hvide Sande

virksomhedens E-boks.

39906856

I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
krydsforurening, skadelige stoffer ved forkert tilberedning,
1

skadedyrssikring, sporbarhed, registrering fx ved import og

1

samhandel, økologiregler og regler vedrørende

1

fødevarekontaktmaterialer samt væsentligt ændrede

1

aktiviteter. (etablering af udskænkningsvirksomhed)
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Brygning/produktion var

1

ikke indledt ved kontrollen. Ved rundgang i virksomheden

1

(bryggeri, maltrum, lagerlokaler og tapperi) er bryggeproces,
flow og hygiejnisk indretning kontrolleret uden anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøringsprocedurer for
fustager, lagertanke og rørsystemer mellem bryggeri, tanke og

1

tapperi. Virksomheden har redegjort for rengøringsprocedurer
og procedurer for verifikation af, at rørsystemer er rene og fri
for rengørings- og desinfektionsmidler inden tapning indledes.
Der anvendes Ph-kontrol med strip. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold i
produktions- og lagerlokaler uden anmærkninger. Der er
konkret vejledt om reglerne for indretning af
detail-udskænkningsvirksomhed, herunder faciliteter til opvask,
faciliteter til hygiejnisk vask af hænder og kundetoilet.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse, flowdiagram og egenkontrolprocedurer. Ingen

X

anmærkninger.
Der er konkret vejledt om skriftlig beskrivelse af
tilbagetrækningsprocedurer, beskrivelse af procedurer for
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pasteuriseringsanlæg, herunder temperaturkontrolprocedurer samt, en beskrivelse af ansvarsfordeling og regler
for hygiejnisk adfærd ved potentiel færdsel mellem nabovirksomheden (fiskevirksomhed) og bryggeriet.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Vejledt generelt om reglerne vedr. visning af kontrolrapporter på egen
hjemmeside. Virksomheden oplyser at der, når hjemmesiden kommer i gang, vil blive etableret link til
www.findsmiley.dk
Mærkning og information: Kontrolleret procedurer for mærkning ved tappeanlægget. herunder mærkning med
alkoholprocent og allergene ingredienser. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomheden registrering, sammenholdt med aktuelle aktiviteter.
Virksomheden har ansøgt om at blive registreret som detailvirksomhed. Dette er rettet til en gros. Der er
ligeledes anmodet om godkendelse til økologisk produktion. Produktionen er ikke igangsat. Der er konkret
vejledt om, at der skal indsendes særlig ansøgning, inkl. udfyldt Bilag II samt, skriftlige
økologi-egenkontrolprocedurer inden virksomhedens ansøgning kan behandles.
Der anvendes udelukkende råvarer, ingredienser og emballage fra danske leverandører. Der er vejledt om regler
for registrering af samhandel og import fra 3-lande.
Virksomheden ønsker senere, at etablere detailvirksomhed (udskænkningsvirksomhed). Der er vejledt om
procedurer for ansøgning via www.fvst.dk
Emballage m.v.: Kontrolleret skadedyrssikrede opbevaringsforhold for ren emballage og set
overensstemmelseserklæring for flasker. Ingen anmærkninger.
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