KRAV FÖR FÖRSÄLJNING OCH SERVERING AV FOLKÖL
Detaljhandel med folköl
För att få sälja folköl måste butikslokalen vara godkänd eller registrerad för hantering av
livsmedel. Detta görs av kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Lokalen ska vara avsedd för
stadigvarande försäljning av livsmedel och försäljning av matvaror ska bedrivas.
Kravet på försäljning av matvaror kan uppfyllas på två sätt:
Alternativ 1: Butik som säljer matvaror

Det ska vara fråga om försäljning av matvaror ur det egentliga livsmedelssortimentet. Att enbart
sälja varor ur det så kallade kiosksortimentet – t ex glass, godis, snacks, lättdrycker, kaffe, te,
kakao, frukt, kex och liknande – räcker inte.
Sortimentet av matvaror behöver inte vara helt komplett, men utbudet måste vara så brett att
man kan tillaga enklare måltider. Att sälja enstaka matvaror räcker inte. I ett någorlunda brett
matvarusortiment bör åtminstone följande varor ingå:
Mejeriprodukter

Charkvaror (förpackade)

Torrvaror mm

-mjölk
-grädde
-filmjölk
-smör/margarin
-ost
-ägg

-skinka
-korv
-bacon
-kotletter
-köttbullar
-pastej

-mjöl
-flingor
-bröd
-spaghetti
-ris
-potatis
-soppor och såser
-socker, salt, kryddor

Dessutom bör kaffe, te, grönsaker, frukt och ett inte alltför smalt urval av konserver och
djupfrysta livsmedel finnas till försäljning.
Alternativ 2: Butik som säljer färdigmat

Det är också godtagbart att i stället för råvaror sälja ett någorlunda omfattande och varierat utbud
av färdiga måltider som kan vara varma, kylda eller frysta. Då ska utbudet även omfatta tillbehör
till dessa såsom mjölk, bröd, smör/margarin och grönsaker.
Servering av folköl
För att få servera folköl gäller samma krav på lokalen som för detaljhandel, d v s att den ska vara
godkänd eller registrerad för hantering av livsmedel av kommunens miljö- och
hälsoskyddskontor. Lokalen ska vara avsedd för stadigvarande verksamhet med livsmedel och
mat ska serveras. Menyn ska bestå av minst tre rätter lagad mat. Korv med bröd och smörgåsar
räknas inte som lagad mat, men enklare rätter som pizza och pajer godtas.
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