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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
råvarer på råvarelager på 1. sal. Gennemgået procedurer for
Søvejen 4

påfyldning af malt i fremføringssilo til kværn. Kontrolleret at de
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an brudte emballager er genlukket tilstrækkeligt, således
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utilsigtet kontaminering undgås. Gennemgået procedurer for
tapning af div. øltyper i taperiet, herunder gennemgået
procedurer for tilføjelse af emballage fra emballagelager til
1

tapehal. Gennemgået procedurer for anvendelse af

1

arbejdsbeklædning ved div. arbejdsfunktioner. Kontrolleret
faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder i tappehal på

1

råvarelager og ved personalefaciliteter. Ingen nanmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af råvarelager,
tappehal og div. køleanordninger, herunder færdigvarelager.

1

Gennemgået procedurer for daglig og periodisk rengøring af

1

tappehal og tappesystem generelt. Virksomheden oplyser at
der efter endt tapning skylles igennem med vand af
drikkevandskvalitet og efterfølgende cip rengøring inden
opstart på efterfølgende tapning. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse gennemgået i
forhold til risikoanalyse for råvarer, herunder kontrolleret
tiltage og virksomhedens risikofaktor i forhold til GMO og
mirkobiologiske risici. Kontrolleret virksomhedens HACCP-plan i
forhold til virksomhedens aktiviteter. Kontrolleret
virksomhedens verifikation/revision af egenkontrollen generelt.
Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: Kontrolleret virksomhedens generelle sporbarheds
dokumentationer via virksomhedens bryggerlog på specifikke
brygninger, herunder kontrolleret sporbarhed på anvendte
råvarer, råvarer styres via. batchnummer fra div. maltsække til
samme brygninger.

X

Ingen anmærkninger.
Kontrolleret følgende produkter: Kontrolleret virksomhedens
øltyper, herunder Classic og pilsnerøl for mærkning af allergene
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ingredienser. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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, men har ikke i indeværende
år haft import/samhandel.
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