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Fødevarestyrelsen har d.d. udført kontrol i virksomheden.
Kontrolresultatet er gennemgået med virksomhedens
Hagemannsvej 6 D

ansvarlige og fremsendes efterfølgende til virksomhedens

8600 Silkeborg

E-Boks.

34488142

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Fremstilling af økologisk julebryg, herunder sektionering
1

mellem konventionelle og økologiske råvarer. OK - Faciliteter til

1

hygiejnisk håndvask. OK - Modtagelse af returvarer:

1

Virksomheden oplyser, at der kun modtages hel ubrudt

1

emballage (ølkasser og hele fustager) OK - Håndtering af bi- og

1

restprodukter fra brygningen (Mask) Det oplyses, at al masken
leveres til biogasproduktion. OK. Set analyseresultater for

1

mikrobiologisk kontrol af udvalgte færdigvarer, samt

1

analyseresultater for vand. Ingen anmærkninger.

1
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i bryggeri og
lagerfaciliteter. OK. Virksomheden har redegjort for procedurer
1

for rengøring og desinfektion af tappeanlæg og fremlagt

1

tilfredsstillende analyseresultater. Ingen anmærkninger
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
kølerum, lagerlokaler og bryggeudstyr. OK. Kontrollerer
skadedyrssikring af virksomheden og sammenholdt med
rapport fra eksternt skadedyrsfirma. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomheden
egenkontrol, herunder set risikoanalyse og dokumentation for
egenkontrollens gennemførelse, i form af eksempler på
bryggejournaler. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

X

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
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Mærkning og information: Stikprøvevist kontrolleret mærkning på øl, herunder angivelse af alkoholprocent,
ingredienser og oplysninger om allergene ingredienser. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomheden eksportaktiviteter: Virksomheden oplyser, at den ikke ønsker at
opretholde eksporttilladelse. Aktiviteten slettes i Fødevarestyrelsens registreringer. Kontrolleret
opbevaringsforhold for certifikatpapir. Der er fremlagt kvittering af 26-02-2018 for, at virksomheden har
tilbageleveret certifikatpapir til Fødevarestyrelsen. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomheden registrering, sammenholdt med aktuelle aktiviteter. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
(modtagekontrol, regnskab, månedsvise balanceopgørelser, dokumentation, adskillelse/identifikation/rengøring,
tapning, sammensætning og mærkning) Ingen anmærkninger.
Set opdeling/sektionering af øko- og konventionelle råvarer i kølerum og på færdigvarelager, samt set forhold
ved afvejning af sukker/krydderier ved produktion af økologisk julebryg. Ingen anmærkninger.
Virksomheden har redegjort for differencer i lagerbeholdning, som opstår ved returnering af færdigvarer fra
kunder. Det er oplyst, og konstateret, at differencer udlignes i næste regnskabsperiode. Ingen anmærkninger.
Der er konkret vejledt om procedurer for anmodning om dispensation fra økologireglerne hos
Fødevarestyrelsen. Virksomheden har redegjort for et forventeligt kommende problem, med at skaffe økologisk
humle. Virksomheden har tillige oplyst, at den vil tage kontakt til brancheorganisationer, da problemet ikke er
isoleret til denne virksomhed.
Kemiske forureninger: Kontrolleret virksomheden procedurer til sikring mod rester af rengørings- og
desinfektionsmidler i proces- og tappeudstyr. Virksomheden har redegjort for rengørings- og tappeprocedurer
og refereret til analyseresultater ved rengøringskontrollen. Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Kontrolleret sporbarhed (faktura), opbevaringsforhold og overensstemmelseserklæring for et
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parti flasker, indkøbt i andet EU-land. Ingen anmærkninger.
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