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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
råvarer på korn/malt lager på loftet. Gennemgået og
Søvejen 4

kontrolleret bryggeprocesser, herunder gennemgået
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temperatur intervaller ved div. brygninger, varmebehandling

35837000

ved kogning, nedkøling og siden oplagring af øl på tanke.
Gennemgået procedurer for temperaturer styring op og ned
under oplagring/lagring i tanke. Gennemgået procedurer og
1

tiltag i forhold til tapning af div. øltyper, herunder gennemgået

1

procestrin under tapning. Kontrolleret og gennemgået
procedurer for anvendelse af glas flasker, herunder procedurer

1

for forbehandling af flasker, virksomheden oplyser at flaskerne
modtages sterile og anvendes direkte fra leverandøren.
Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder
ved indgange til div. arbejdsområder. Kontrolleret gennemgået

1

procedurer og flow for brug af div. syre / baser til ziprengøring, herunder kontrolleret datablade i forhold til samme.
Gennemgået virksomheden tilbagetrækningssystem, herunder
gennemgået mulige risici i forhold til en mulig tilbagetrækning.
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Virksomheden er vejledt om opsummering af beskrivelser af

1

tilbagetrækningsprocedurer, da den nuværende er forældet,
ligeledes vejledt om oftere at indhente analyse for rent
drikkevandskvalitet. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lager på loftet
med opbevaring af korn/malt. Kontrolleret og gennemgået
procedurer for rengøring af tanke, herunder zip- rengøring af
rørsystemer. Gennemgået flow og frekvenser for rengøring af
div. brygværk, herunder genneget via. systemovervågning af
zip- rengøring. Kontrolleret og gennemgået slutskylning af
system ved tappeanlæg, herunder gennemgået procedurer for
X

rengøring af fadølsanlæg som udlejes til endelig forbruger.
Ingen anmærkninger.
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Virksomhedens egenkontrol: Gennemgået egenkontrollens gennemførelse vedrørende rengøring af tappeanlæg,
og bryggeværk generelt. Gennemgået virksomheden risikoanalyse i forhold til varmebehandling ( opvarmning
under mæskning og urtekogning af produkter under brygning. Kontrolleret virksomheden HACCP- Plan og
procesdiagram. Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. - p- nummer og
fødevareaktiviteter.
Kemiske forureninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for overholdelse af grænseværdier i forhold til
drikkevandskvalitet, virksomheden anvender by vand fra Rækker Mølle vandværk. Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Overensstemmelseserklæring på
fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren.
Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret div. flasker der anvendes ved tapning af div. øl typer.
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