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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

Brewery

uden anmærkninger: opbevaring af færdigpakket fødevare.
Møllekajen 5

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret indretning i forhold til

5000 Odense C

virksomhedens aktiviteter og flow, samt afskærmning ind til

37756288

detailbutikken. Ingen anmærkning.
Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Skadedyrssikring af
følgende lokaler: lagerlokale og kontor.
1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse er gennemgået

1

mundtligt: virksomhedens risikovurdering på allergener - der

1

bliver lønproduceret øl og virksomheden har ingen allergener

1

ud over gluten i deres bryg.
Vejledt konkret om løsningsmulighde for kontrol af
leverandørens håndtering af eventuelle andre allergener.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret regnskab for
økologiske fødevarer [kontrol af løbende registreringer/

1

stikprøvekontrol af løbende regnskab med udgangspunkt i
fysisk vareoptælling af udvalgt færdigvare, sporbarhedskontrol
med udgangspunkt i udvalgte produkter. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af
modtagne økologiske fødevarer lønproduceret øl, herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af
økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Modtaget/Udtaget kopi af dokumentation for for nöel øl til
krydskontrol.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem
økologiske og konventionelle fødevarer ved opbevaring af
færdigpakket øl. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og

X

markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse/ ingrediensliste/ på følgende økologiske
fødevarer: Mapel Winter Ale og Nöel. Ingen anmærkninger.
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Følgende er konstateret: der bruges markedsføringsøet på øllen Nöel uden teksten "statskontrolleret ved siden
af"
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for markedsførings ø'et
Vejledt konkret om løsningsmulighder for at kunne rette fejlen med brug af klistermærker og brugen af
kotnrolskema til tjek af mærkning
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
identifikation og eventuelle ledsagedokumenter faktura og følgesedel på øl. Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Overensstemmelseserklæringer på
fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren.
Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret flasker og kapsler.
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