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Användning av köksalkohol i serveringsrestaurang
I användning av köksalkohol ska utöver anvisningen Industrialkohol och
dess användning följande villkor iakttas:
• Det är förbjudet att använda köksalkohol som sådan i form av
matportioner, exempelvis som sås till desserter.
• Det är förbjudet att använda köksalkohol för framställning av
drycker eller dryckesblandningar. Brott mot detta förbud kan leda
till omedelbar återkallelse av såväl användningstillstånd som
serveringstillstånd.
• Köksalkoholen ska förvaras i ett låst lager avskilt från drycker
avsedda för servering.
• Alkohol som anskaffas som köksalkohol ska som produkt skilja sig
från alkohol som levereras för servering eller detaljhandel.
Köksalkohol ska till exempel förses med egna etiketter.
• Köksalkohol eller alkoholpreparat (alkoholhaltigt arompreparat) får
- för tillverkning av livsmedel eller tillverkning av produkter för
användning vid tillverkning av livsmedel, förutsatt att livsmedel som
tillverkas som fyllning innehåller eller annars innehåller högst 5 liter
etylalkohol per 100 kg livsmedel. eller ifall livsmedlen består av
choklad, högst användas 8,5 liter etylalkohol per 100 kg livsmedel.
• Användningstillståndet avser serveringsstället. Vid ägarbyte ska
den nya tillståndshavaren ansöka om nytt tillstånd.
Bokföring över köksalkohol vid serveringsrestaurang
Över användning och lager av skattefri köksalkohol ska föras bok så att
lagerhändelser och användning framgår på ett tillförlitligt sätt. Bokföring
över köksalkohol görs baserat på produkterna och avskilt från drycker som
är avsedda för servering.
I lagerboken antecknas påfyllning i realtid och uttag från lagret räknat i
fulla flaskor. Öppnad flaska har avförts från lagret. Om någon sort
används i små mängder per gång, kan man över öppnad flaska föra bok
separatoch där anteckna även datum samt i vilket syfte en viss mängd har
använts. Vid uttag från lagret antecknas alltid användarens initialer. Lagret
ska inventeras med jämna mellanrum.
Häftet för lagerbokföring kan skrivas ut på Valviras webbplats på
adressen:
http://www.valvira.fi/documents/14444/3646725/Varastokirjanpito.xlsx/b10
6b35a-a226-7d5c-51b4-06b5e0a9c58e
www.valvira.fi/valvira/lomakkeet -> Teollisuus- ja keittiöalkoholin
käyttölupa-> Varastokirjapito.
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