A/S THISTED BRYGHUS OG
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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret
MINERALVANDSFABRIK

produktionshygiejne i forbindelse med tapning af øl på flasker.

Bryggerivej 10

Ok Kontrolleret hygiejne i lager kældre. Ok Kontrolleret

7700 Thisted

personlig hygiejne hos medarbejdere, som er beskæftiget i

39220814

produktionen. Ok Kontrolleret at der er mulighed for hygiejnisk
vask af hænder i både produktions- og personalefaciliteter. Ok
Der er spurgt ind til virksomhedens procedurer i forbindelse
1

med sygemelding og evt raskmelding i forbindelse med

1

smitsomme sygdomme. Det oplyses, at man har lagt sig op af

1

Bryggeriforeningens branchekode, som ikke decideret har

1

regler omkring sygdom hos medarbejderne. Det oplyses, at

1

man vil overveje, om det skal indføjes i
Egenkontrolprogrammet. Ok
Der er spurgt ind til virksomhedens pasteurisering af øl. Ok
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret virksomhedens lokaler og
inventar. Ok
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret virksomhedens lokaler
og inventar og herunder projekter, der er udfærdiget som følge

1

af anmærkninger ved tildligere tilsyn. Ok

1

Kontrolleret at virksomheden har en aftale med anerkendt
skadedyrsbekæmper. Ok
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret at virksomheden har
risikovurderet de forskellige processer i produktionen. Ok
Der er spurgt ind til at virksomheden kan dokumentere, at
pasteurisering af øl overvåges og styres. Ok
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Kemiske forureninger: Der er på tilsynet spurgt ind til
virksomhedens analyser for pesticider og mykotoksiner på
planteråvarer. Det oplyses, at man vil tage kontakt til
leverandører og spørge ind til analyseniveau for de

X

pågældende kemiske forureninger. Ok
Emballage m.v.: Der er spurgt ind til, om virksomheden har
skiftet leverandør af flasker og kapsler siden sidste tilsyn, hvor
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overensstemmelseserklæringer er kontrolleret. Det oplyses, at man pt anvender samme materialer, men at man
overvejer at skifte til andre flasker, og at man er opmærksom på at få overensstemmelseserklæring ved skifte.
Ok
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