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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
fødevarer/råvarer på råvarelager. Gennemgået procedurer for
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indgående fødevarer, herunder malt og gær. Kontrolleret
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opbevaring af øl på flaske og i fustager. Gennemgået
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procedurer for brygning af div. brygninger. Gennemgået mulige
tiltag for hindring af evt. procesforureninger. Gennemgået
procedurer for opbevaring af øl under gæring i tanke.
1

Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder i

1

produktionslokaler. Kontrolleret virksomhedens dokumentation

1

for brugsvand i produktionen er af drikkevands kvalitet,

1

virksomheden har fremvist dokumentation for vandanalyser.

1

Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lager for

1

opbevaring af råvarer, rum for kværning af malt, område for

1

tapning af øl i tappehal, samt kontrolleret rengøring i område
for rensning/rengøring af fustager. Gennemgået procedurer for
rengøring af lukkede systemer via. zip-rengøring, virksomheden

1

har redegjort for procedurer i forhold hertil. Gennemgået
procedurer for rengøring af emballager generelt. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: Råvarelager,
bryglokaler, tapningshal og opbevaringsområde for tom
emballage. Kontrolleret vedligeholdelse af område for
rengøring af fustager. Kontrolleret virksomhedens
dokumentation af gennemgang af virksomheden for skadedyr,
via skadyrrsfirmas rapport. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Gennemgået
egenkontrolprocedurer for div. tapninger, samt kontrol for
fremmedlegemer under tapning. Kontrolleret virksomheden
risikoanalyse vedrørende flow under produktion, herunder
kontrolleret beskrivelser af div. risici i forbindelse hermed.

X

Kontrolleret virksomheden egenkontrolprocedurer for
tilbagetrækning, virksomheden har redegjort herfor mundtlig,
virksomheden er vejledt om beskrive tilbagetræknings
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procedurer i egenkontrolprogrammet. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret at virksomhedens øl er
mærket med de obligatoriske oplysninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret virksomheden dokumentation for modtagne produkter i forhold til GMO,
virksomheden har fremvist certifikater herfor. Ingen anmærkninger
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