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Udleveret flyer om Smileyændringer i 2022.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
Søvejen 4

råvarer på råvare lageret på 1. sal. Kontrolleret at div. sække

6900 Skjern

med råvarer er tilstrækkelige tillukkede og emballerede.

35837000

Gennemgået procedurer for sikring af området for råvarer mod
udefrakommende kontaminering af råvarer, herunder ved
åbning og overhældning på kværn. Gennemgået procedurer for
1

transport af fødevare (øl) til virksomhedens kunder, herunder
hvilke anvendelser køretøjet iøvrigt anvendes til. Kontrolleret

1

faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder i

1

bryggeriområde i tappehal og på personalefaciliteter. Ingen

1

anmærkninger.

1
1
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
maltloft, kværneområde, tappemaskine, tappehal generelt og
1

område for rensning af fustager.
Følgende er kontrolleret: Skadedyrssikring af ovennævnte

1

områder, herunder at døre og porte lukker helt tæt. Ingen
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomheden
egenkontrolprocedurer for tilbagetrækning, herunder at
beskrevne procedurer tager stilling til at der leveres både
engros og til den endelige forbruger. Ingen anmærkninger.
Vejledt om optimering af egenkontrolprocedurer i forhold til
salg af fødevarer til den endelige forbruger.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
X

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
31-03-2022

2 timer 15 min.
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anmærkninger: færdigpakkede fødevarer (øl) er mærket med følgende obligatoriske oplysninger og er læsbare:
producentoplysning, varebetegnelse (allergener og tilsætningsstoffer), mængdeangivelse, alkoholindhold,
holdbarhedsangivelse.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr.- P. Nr. og
fødevareaktiviteter.
Kontrolleret virksomhedens registrering indeholder levering af bi og restprodukter til foderbrug.
Følgende er konstateret: Det er konstateret at virksomheden har opstartet levering af restprodukter til
foderbrug. men har ikke registreret det hos Fødevarestyrelsen. Virksomheden oplyser at der indsendes
registrering dags dato.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om levering af bi-restprodukter med henblik på anvendelse til foderbrug.
Tilsætningsstoffer m.v.: Vejledt generelt om reglerne for tilsætningsstoffer, herunder EU-databasen og
indplacering af fødevarer i kategorier.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Procedurer for anvendelse af , virksomheden anvender ikke
tilsætningsstoffer, aromaer, enzymer eller næringsstoffer. Der anvendes dog Sinamar som er er ristet malt
ekstrakt.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Overensstemmelseserklæring(er) på glasflasker der
anvendes ved tapning af øl.
Følgende er konstateret: Det er på tilsynet konstateret at der indkøbt et parti brugte fustager fra andet bryggeri.
Virksomheden kan ikke på nuværende tidspunkt fremvise overensstemmelseserklæringer på disse fustager.
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Virksomheden oplyser at der straks fremskaffes dokumentation herpå.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om overensstemmelseserklæringer og at disse skal være tilgængelige på alle typer emballage.
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