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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Opbevaring af fødevarer på lager samt i produktion. Set
1

personlig hygiejne og arbejdsgange under tapning af øl.

1

Følgende er konstateret: Virksomheden har beskidt skraber og
fejebakke hængende på tappemaskine i umiddelbar nærhed af
flasker. Virksomheden oplyser at skraberen og fejebakken
bruges til at feje kapsler og lignende op fra gulvet.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om fødevarer skal beskyttes mod
kontaminering i alle led.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af
produktionslokaler samt lager.
Bødeforelæg på 10.000 kr. er fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden fremstår generelt
mangelfuldt rengjort i områder, hvor der opbevares
emballerede fødevarer, på lager og i fermenteringskælder.
På virksomhedens lager er der spindelvæv på loft, i hjørner
samt omkring port. Der er 3 edderkoppepupper i samlingerne
på porten. Der er vækst af formodet skimmel på loft samt

X

rørføring i kælder, hvor der opbevares øl i tanke og fustager til
ølsalg i butik. I råvarekølerum, hvor der opbevares emballeret
humle og gær, er der sorte belægninger på loftet samt på
2 timer 30 min.
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bagvæggen. Spand til opbevaring af ølforsøg fremstår meget beskidt med belægninger af gær og skimmel, og en
enkel øl på hylde havde vækst af formodet skimmel i bunden. Generelt er der meget støvet på rørføringer i alle
lokaler, herunder på maltlager samt i produktionslokale. Maskiner i samme områder fremstår også med støvede
og mangelfuldt rengjorte overflader. Styringspanel, som personalet betjener, trænger til rengøring.
Virksomheden har tidligere fået lignende forhold indskærpet. Der er foretaget fotodokumentation af
forholdene.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden dokumentation på
egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse af humle og gær i perioden fra Januar 2020 til
dags dato.
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.
Særlige mærkningsordninger: I forbindelse med virksomhedens ansøgning om økologirapport er virksomedens
arbejdsgange og kontroprocedure for rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og
konventionelle fødevarer ved opbevaring af malt og humle ved tilberedning af øl og transport af øl. Ingen
anmærkninger.
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