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Fødevarestyrelsen har d.d. udført ordinær kontrol og
importkontrol i virksomheden. Kontrolresultatet er forelagt
Kragelund Møllevej 4

virksomhedens ansvarlige og fremsendes efterfølgende til

8600 Silkeborg

virksomhedens E-Boks.

29609748

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Behandling af bi- og restprodukter, opbevaringsforhold for rå1

og færdigvarer, procedurer ved beregning/måling af

1

alkoholprocent, anvendelse af hjælpestoffer (klaringsmidler),

1

udstyr til forarbejdning/maling af malt, procedurer for

1

karbonering af flaske øl og tvangskarbonering af fadøl, samt

1

hygiejne i bryggeri. Ingen anmærkninger.

1

Hygiejne: Rengøring: kontrolleret rengøring i bryggeri og

1

lagerlokaler, procedurer ved CIP-rengøring af rørsystemer,
herunder kontrol af ph efter sidste hold skyllevand samt,
anvendte CIP-rengøringsmiddel og at desinfektionsmiddel er

1

godkendt til formålet. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret generel vedligehold af
produktionslokaler uden anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret risikovurdering,
herunder virksomhedens vurderinger som ligger til grund for
udpegning af kontrolområder (Ingen CCP). Virksomheden har
redegjort for vurderinger vedr. kontrol med CIP-rengøring af
rørsystemer. Virksomheden har lagt vægt på systemets
konstruktion, som tømmer al væske ud efter rengøring og
desinfektion, samt efterfølgende ph-kontrol af skyllevand.
Ingen anmærkninger. Kontrolleret dokumentation for
virksomhedens kontrol ved varemodtagelse og stikprøvevist
udfyldte brygjournaler. Ingen anmærkninger.

X
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
31-08-2018

1 time 30 min.

Kontrolrapport
Bryghuset Kragelund

Kragelund Møllevej 4
8600 Silkeborg
29609748
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egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning af flaske øl, herunder sporbarhedsmærkning (lot.nr.) og
mærkning med allergene ingredienser. Ingen anmærkninger. Virksomheden har fremlagt dokumentation for
intern sporbarhed for anvendte råvarer og tilknytning til konkret Lot. Ingen anmærkninger. Der er konkret
vejledt om mærkning med indhold af laktose, hvis der produceres øl (milk-stout) med potentiel mulighed for
indhold af laktose.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Følgende er konstateret: Virksomheden oplyser, at de pt. ikke indfører fødevarer fra 3-lande. Konkret produkt
(Gær) indkøbes i andet EU-land. Stikprøvevist kontrolleret dokumentation for sporbarhed på fødevarer (Gær)
som virksomheden har købt/modtaget.
Konkret aktivitet (Import fra USA) er afmeldt i Fødevarestyrelsens registreringer. Der er vejledt om procedurer
for registrering, hvis virksomheden på et senere tidspunkt ønsker at importere fødevarer, eller
fødevarekontaktmaterialer fra 3-lande.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret anvendelse af tilsætnings- og hjælpestoffer. Set konkret klaringsmiddel, som
anvendes ved kogning af urt. Ingen anmærkninger.
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