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kontrolrapport ændret d. 26.februar 2020.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Oddenvej 141

uden anmærkninger: Godkendelse af anvendte

4583 Sjællands Odde

desinfektionsmidler samt procedure for at undgå

33018975

restkemikalier efter anvendelse af desinfektionsmidel.
Yderemere kontrolleret hygiejne under oplagring af råvarer
samt sikring af at processvandet overholder krav om
3

drikkevandskvalitet.

1

Der nedlægges forbud mod produktion og markedsføring af

1

økologiske fødevarer. Forbuddet omfatter samtlige produkter

1

der markedsføres som økologiske og fremtidig "økologisk"
produktion uden at være registreret til dette. Forbud
fremsendes med posten.
Følgende er konstateret: Virksomheden har i juni 2019

2

påbegyndt produktion af økologiske fødevarer uden at være
registreret til dette. Virksomheden har produceret "økologisk"
sodavand i varianterne: Lemonade, Solbær, Jordbær og
Rabarber. Virksomheden har startet salget i juli 2019 på
markeder og gennem en restaurant i Nykøbing. Virksomheden
anslår at der er produceret ca. 1000l. hvoraf de 500l. er blevet
solgt.
Virksomheden oplyste, at de spærrer lageret med "økologiske"
sodavand og nedklassificere dem til konventionel.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden
havde ingen bemærkninger.
Fotodokumentation af produkterne er optaget.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Periodevis rengøring af bryggeri samt korrekt
anvendelse af desinfektionsmiddel efter producentens
anvisninger. Set datablad for desinfektionsmiddel hvor
efterskylning ikke er påkrævet.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende

X

lokaler: Generel vedligeholdelse af bryggeri, herunder gulv,
vægge og loft. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
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1 time 40 min.
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anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for brug af desinfektionsmiddel.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens registrering.
Skriftlig indskærpelse er sendt med posten.
Følgende er konstateret: Virksomheden har i juni 2019 påbegyndt produktion af økologiske fødevarer uden at
være registreret til dette. Virksomheden har produceret "økologisk" sodavand i varianterne: Lemonade, Solbær,
Jordbær og Rabarber. Virksomheden har startet salget i juli 2019 på markeder og gennem en restaurant i
Nykøbing. Virksomheden anslår at der er produceret ca. 1000l. hvoraf de 500l. er blevet solgt.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Fotodokumentation af produkterne er optaget.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR.
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