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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
råvarer på lager og i kølerum samt gennemgået procedurer for
Skovgårde Bygade 4

tapning af øl, OK.

8400 Ebeltoft

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af lager og

13414696

produktionslokale, OK. Vejledt om regelmæssig rengøring af
loft over tragt, hvori der påfyldes råvarer til kværning.
Virksomheden har gennemået procedurer med rengøring via
1

CIP inde i produktionslokaler og - udstyr, OK.
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Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret om portene er
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tætsluttende ind til produktionslokalet (bryggeriet).
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Følgende er konstateret: porten ud mod serveringsområde, er
ikke tætsluttende, hvilket formodentlig skyldes at træet har
"givet sig".
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Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

1

som en bagatelagtig overtrædelse, idet der ikke er "åbne
fødevarer" i lokalet.
Vejledt konkret om løsningsmuligheder ved opsæting af en
"fejeliste", hvilket virksomheden oplyser, at de vil få påsat.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkniger: Har set virksomhedens egenkontrolprogram og
risikoanalyse, som vil blive opdateret med procedurer for
import af vådgær fra tredjeland. Vejledt om Fødevarestyrelsens
skabelon for egenkontrol med import af fødevarer fra 2019.
Virksomheden har fremvist produktspecifikation for vådgær.
Virksomheden har procedurer for sporbarhed og håndtering af
reklamationer samt noterer afvigelser og korrigerende
handlinger. Virksomheden får årligt udtaget analyser af
drikkevandet. Skadedyrsrapporter fremsendes fremover
elektronisk fra bekæmpelsesfirmaet.
Mærkning og information: Kontrolleret obligatorisk mærkning
på følgende øl "Helles, Dark lager, Fall in love with me",
herunder at allergene ingredienser er fremhævet, OK.

X

Følgende er konstateret: på læskedrikken hindbærbrus fremgår
der i ingredienslisten økologisk rørsukker, men virksomheden
er ikke underlagt økologikontrol.
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Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, idet
virksomheden udelukkende har økologisk rørsukker på lager, som de anvender i produktionen.
Vejledt generelt om reglerne for mærkning med "økologisk" i ingredienslisten.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomheden er registreret som importør fra tredjeland, og gennemgået
procedurer for import af vådgær, OK.
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