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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaring af råvare, sikring af
Torvet 5

fødevareadskillelse i destillingsprocessen, herunder efterskyl

5970 Ærøskøbing

med vand og damp efter rengøring af tanke og destillingsudstyr

35230882

rengøring. Procedure for taping, herunder tjek af hver flaske for
fremmedlegeme inden tapning. ingen anmærkning.
Kontrolleret sikring mod krydskontamination af allergene.
1

Dette ikke relevant da producenten kun har samme allegene i

1

alle fødevare.

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomheden har redegjort for anvendelse af
desinfektionsmidlet, herunder cip og efterskyl med vand i
destillilationsprocessen, samt temperatur for vandet.

1

Virksomheden følger desuden brancheforeningens anvisninger.
Ingen anmærkninger

1
1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Procedure ift

1

skadedyrssikring af bryggeriområde under produktion,
herunder brug af net i sommerperiode hvis der ønskes åbne
døre.
Følgende er konstateret: Døre til produktionsområde stod åbne
og med opgang til lagerområde, med fri adgang fra
gårdområdet. Ved tilsynet var ikke produktion i bryggeriet og
råvare/samt flasker var i aflukkede plastbeholdere, med trælåg
for at sikre imod skadedyr. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse.
Vejledt generelt om forbyggende skadedyrssikring. Vejledt
konkret om brug af net i produktionsperioder, hvis der ønskes
åbne døre pga for varme temperaturer.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret: Risikoanalyse og
egenkontrol for fremstilling af wisky

X

Følgende er konstateret: virksomheden har ikke udpeget
udarbejdet fysiske, kemiske og mikrobiologiske risiko for hver
processtrin. Ved mundligt gennemgang af risiko-problematikker
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kunne virksomhedsejer redegøre for disse.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for riskoanalyse og egenkontrolprogram. Vejledt konkret om løsningsmuligheder
for udarejdes af fuld skriftlig risikoanalyse ved brug af fødevarestyrelsen "risikoanalyse for små engro
virksomheder".
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: varebetegnelse, alkohol, nettoindhold
Særlige mærkningsordninger: Følgende kontrolleret uden anmærkning: ingen økologisk mærkning.
konkret vejledt om muligheden for mærkning med "fremstillet af økologisk korn" uden økoregistrering forudsat
at alt korn er økologisk.
Varestandarder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: alkoholprocent over 40%, opbevaringstid/lagring
min 3 år, ingen tilsætningstoffer.
Tilsætningsstoffer m.v.: Følgende konstateret: virksomheden bruger ikke tilsætningstoffer i produktionen.
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