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V/Niels Jørn Thomsen

Under kontrollen blev forberedt til overførsel af øl til tanke på

Grønvej 51

lager.

8471 Sabro

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring og

26902681

adskillelse af råvarer og øl under brygning samt på råvare- og
færdigvarelager, OK. Mundtligt gennemgået virksomhedens
procedurer ved brygning - herunder set brygjournal på
1

Oatmeal Stout. Virksomheden har redegjort for procedurer for

1

måling af sukker i bryg - herunder drøftet kalibrering af udstyr.

1

Virksomheden oplyser at der laves målinger med to forskellige

1

instrumenter til sikring af måleresultat, OK. Drøftet måling af

1

alkoholprocent i øl. Gennemgået procedurer for anvendelse af
CIP-anlæg - virksomheden oplyser at de har ændret
procedurer, således tømmes anlægget ugentligt, OK.

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af bryggeriets rum
til tapning og emballering, OK. Mundtligt gennemgået
procedurer for desinfektion af udstyr - herunder set at
virksomheden anvender desinfektionsmiddel, som er godkendt
af FVST og at produktet anvendes efter forskrifterne.
Virksomheden oplyser at der efterskylles med rent vand, OK.
Vejledt om procedurer for afkalkning af fustagevask,
virksomheden oplyser at de er opmærksomme herpå og er i
gang med at håndterer problemet - forholdet vurderes under
bagatelgrænsen.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af
følgende lokaler: brygrum, maltlager, færdigvarelager samt
opvaske/CIP anlægsrum. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Set brygjournal for Oatmeal Stout
under kontrollen. Ingen anmærkninger. Virksomheden har
netop udtaget prøver til vandanalyse. Analyseresultaterne
foreligger endnu ikke.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter

X

på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i
forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
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Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer. Ingen anmærkninger.
Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017.
Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.
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