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Ordinært kontrolbesøg. Kontrolresultatet er forevist til
virksomhedens ansvarlige og sendes efterfølgende til
virksomhedens E-boks.

Kragelund Møllevej 4
8600 Silkeborg

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:

29609748

Bryggeproces sammenholdt med bryggejournaler, procedurer
for beregning af alkoholprocent, håndtering af
1

affald/restprodukter, (bi- og restprodukter anvendes ikke til

1

foderbrug) samt opbevaringsforhold for råvarer og færdigvarer.
Ingen anmærknnger. Kontrolleret anvendelse af urter

1

indsamlet i naturen. Virksomheden oplyser, at der ikke

1

anvnedes indsamlede urter i bryggeriet.

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret: Rengøring i

1

bryggeri, herunder procedurer for CIP-rengøring af rørsystemer
og efterfølgende kontrol for rester af rengørings- og
desinfektionsmidler, - rengøring af lagerlokaler og

1

personaletoiletter samt, at anvendte rengørings- og
desinfektionsmidler er godkendt til formålet.

1
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret: Revision
af egenkontrolprogrammet, herunder risikovurdering med
identificering af gode arbejdsgange. Der er ikke udpeget CCP.
Virksomheden har fremlagt eksempler på bryg-journaler og
skemaer med angivelse af interne sporbarhedsoplysninger på
ingredienser og processer, knyttet til konkrete bryg/Lot. Ingen
anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret: Mærkning
X

med allergene ingredienser på øl-etiketter. Ingen
anmærkninger. Virksomheden har redegjort for system til
sikring af sporbarhed og Lot-nummerering af produkter,
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herunder vist journaler med optegnelser til sikring af intern sporbarhed på råvarer. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og
samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer. Øvrige registreringsoplysninger er,
uden anmærkninger, sammenholdt med aktuelle aktiviteter.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret anvendelse af tilsætningsstoffer. Virksomheden oplyser, at der ikke
anvendes tilsætningsstoffer i bryggeriet. Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Kontrolleret materialer og genstande der anvendes til fødevarekontakt og emballage.
Bryggeudstyr er udført i rustfrit slål. Der anvendes ikke gengrugsemballage som rengøres i virksomheden f.eks.
fustager. Kontrolleret overensstemmelseserklæringer for 2 typer flasker. Ingen anmærkninger.
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