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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
råvare på tørlager og i kølerum. Gennemgået procedurer for
Ringgade 66A

brygning af div. øltyper, herunder set og gennemgået

7600 Struer

bryggerlog for specifik produktion. Gennemgået

35615148

virksomhedens skadedyrssikring, herunder set
skadedyrsrapport fra seneste skadedyrsgennemgang via skema
af maj 2017. Kontrolleret faciliteter til opbevaring af tom og
1

rent emballage på lager.

1

Kontrolleret godkendelse af desinfektionsmidler. De anvendte

1

desinfektionsmidler er godkendte. Kontrolleret virksomhedens

1

dokumentation for at anvendte desinfektionsmidler er

1

godkendte. Kontrolleret produktions flow via flowdiagram for
brygning og tapning af øl. Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk

1

vask og tørring af hænder. Ingen anmærkninger.

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af toiletter,
produktionslokale, kølerum og lagerlokaler med færdigvarer.
Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
produktionslokale, kølerum og div. lagerlokaler. Fuger langs

1

gulvet i bryglokale har mørkebelægninger og er herfor ikke
tilstrækkelige rengøringsvenlige, virksomheden oplyser at
fugerne udskiftes snarest, der indføres i vedligeholdelsesplan
oversigt over udskiftning af fugerne. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrollens
gennemførelse og resultater vedrørende varemodtagelse og
opbevaring af fødevarer. Kontrolleret delelementer af
virksomhedens risikoanalyse herunder specifikke områder for
kemiske og mikrobiologiske risici ved produktion af øl.
Kontrolleret virksomheden beskrevne procedurer for kontrol af
drikkevanskvalitet, herunder set analyseresultater på
vandprøver fra kommunalvandværk. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

X

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret virksomhedens
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færdigpakkede fødevarer er mærket med en korrekt og læsbar ingrediensliste, herunder kontrolleret at der er
mærket med Lot-nummer. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret og gennemgået procedurer for
anvendelse af flaskeemballage.
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