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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Godkendelse af anvendte
Solrød Byvej 15

desinfektionsmidler.

2680 Solrød Strand

Vejledt generelt om regler for mærkning og registrering af

36944749

godkendte desinfektionsmidler. Stikprøvevis kontrolleret at
rengøringsmidler er egnet til anvendelse i
fødevarevirksomheder. Ingen anmærkninger.
1

Mundtligt gennemgået procedurer i forbindelse med en evt.

1

tilbagekaldelse. Ingen anmærkninger. Vejledt generelt omkring

1

vurdering af produkt afvigelser, samt ansvar for kontakt til

1

FVST, samt henvist til vejledning om tilbagetrækning mv. på

1

fødevarestyrelsens hjemmeside.
Stikprøvevis kontrolleret hygiejne i forbindelse med opbevaring

1

af færdigvarer og fødevarer i proces. Ingen anmærkninger

1

Hygiejne: Rengøring: Stikprøvevis kontrolleret rengøring af
bryggeri område, samt procedurer for rengøring af tanke. Ingen
anmærkninger
Hygiejne: Vedligeholdelse: Stikprøvevis kontrolleret
skadedyrssikring, tætslutning af døre mv. Ingen anmærkninger.

1

Vejledt generelt omkring regler for bekæmpelse af insekter mv.
i forbindelse med lokaler hvor der opbevares eller produceres
fødevarer.
Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevis kontrolleret
virksomhedens risikoanalyse. Ingen anmærkninger. Der er ikke
udpeget nogle ccp´er .
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret følgende produkter: Ca.
7 forskellige øl for mærkning af allergene ingredienser. Ingen
anmærkninger.
Konstateret at en øl variant (kontrakt brygget) havde allergene

X

ingredienser angivet på engelske.
Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt
generelt omkring danskmærkning af allergener, samt
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ansvarsfordeling generelt i forbindelse med privat label / kontraktbryg mv..
Kontrolleret sporbarhed på konkret råvarer i forbindelse med kontrakt brygget øl. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens cvr. nr. status. Ingen anmærkninger
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Anvendelse af fødevarekontaktmaterialer som
tilsigtet af producenten. Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret: Plast handsker.
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