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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaring af råvare herunder malt,
Priorsvej 1

humle samt opbevaring af færdigvare, virksomheden har

4780 Stege

redegjort for tanke samt procedure for omkobling til cip,

34802432

medarbejders arbejds beklædning, processen tapning er visuelt
kontrolleret herunder skyldning af flasker, virksomheden
meddeler den modtager analyser på råvare,
1

desinfektionsmidler herunder hydrogen peroxid,

1

virksomhedens mundlige redegørelse for eventuel

1

tilbagetrækning, virksomheden anvender palletank med inliner

1

til afhentning af vand på externt vandværk, Vejledt konkret om

1

anvendesle af plastik pller i tappehal, da træpaller er sugende.

1

Loft vindue i bryghus samt vindue i tappehal står åbent uden

1

skadedyrssikring. Forhodldet vurderes under bagatelgrænsen.
Virksomheden meddeler den for opsat net i vinduer straks.

2

Vejledt om regler for indhentning af årlig vandnanlyse fra
emballeret drikkevand, herunder prøveudtagning fra

1

virksomheden pakkelinje. Virksomheden har fået forvist
bekendtgørelse om naturligt mineralvand, kildevand og
emballeret drikkevand.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Bryghus samt tapperi kontrolleret herunder
vægge, lofter gulve. Virksomheden har redegjort for rengøring
af slanger, og tanke i bryghus.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrs sikring rundt
om bygning samt døre og porte slutter tæt. Ingen
anmærkninger. Vedligeholdelse af vægge gulve og lofter i
tappehal samt i bryggeri. Lille plateau bag brygværk fremstår
med råt træ. Forholdet vurderes som en bagatelagtigt
overtrædelse. Virksomheden meddeler den lakere det hurtigst
muligt.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret:

X

beskrevet procedure ved e eventuel tilbagetrækning.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
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Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at personer, der behandler fødevarer, er behørigt uddannet i
fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret følgende produkter: Klintekongen klassik samt dronning fanes Brown
Ale. for mærkning af allergene ingredienser. Øvrig mærkning herunder producent, indhold, alkohol % samt Lot
mærkning for overstående produkter. Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Sporbarhed et led tilbage på perle humle, sporbarhed et led frem
på lakrids stout, kontrolleret mærkning for vildledning, der produceres ikke vare med krat nil nærings
deklaration.
Særlige mærkningsordninger: Det indskærpes, at reglerne om dokumentation for økologiske fødevarer,
herunder de i økologirapporten fastlagte vilkår, skal overholdes. Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke
indhentet leverandørerklæring fra leverandør af økologiske safte På modtage faktura på et leveret parti møn
rabarber saft, samt møn hyldeblomst saft er der ikke nogen dokumentation for økologisk status. Fælles for
begge forhold er at det er fastlagte procedure for virksomhedens økologi rapport . Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Jeg for leverandør erklæringen udskrevet og indsat i mappe fremover. Vi tager fat i
leverandøren af økologiske safter. Indskærpelse medfører gebyrbelagt op følgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden. Virksomheden finder link til liste over økologi godkendte
virksomheder i danmark under tilsyn.
Det indskærpes, at økologiske fødevarer skal overholde økologireglerne og de i økologirapporten fastlagte vilkår.
Følgende overtrædelser er konstateret: Ved tilsyn konstateres der forskellige typer færdig mærket øl med
økologimærkning herunder pilsner økologisk, Lot nummer 2031 samt India pale Ale økologisk Lot nummer 2033.
Virksomheden økologirapport omfatter ikke produktion af økologisk øl. Under tilsyn kan det konstateres der er
brugt økologiske ingredienser til de økologiske øl. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det troede jeg
økologi rapporten omfattede. Vi stopper salget af økologisk øl med det samme og får udarbejdet relevante bilag
herunder en opdatering af økologi rapporten.. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår herunder krydskontrol,
dokumentation for økologi status for udgående vare. Ingen anmærkninger
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Tilsætningsstoffer m.v.: Følgede er kontrolleret uden anmærkninger. Virksomheden anvender ikke tilsætnings
eller hjælpestoffer.
Emballage m.v.: Vejledt om regler for overenstemmelses erklæringer på udstyr og emballage.
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