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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Hygiejne under produktion af gin samt
Brovangen 7

oplagring af råvarer, mellemprodukter og færdigvarer på lager.

3720 Aakirkeby

Faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder. Håndtering

21090972

og bortskaffelse af affald (destillationsrester og pap/plastic).
Anvendelse af rengøringsmidler og renskylning af
genbrugsemballager (spande og junger). Procedurer for
1

håndtering af allergene ingredienser. Virksomheden oplyser, at

1

der ikke anvendes allergene ingredienser i produktionen.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
Produktionslokale, tappeafdeling og lagerum samt spande og

1

junger.

1

Uddannelse i hygiejne: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Ansatte, der tilvirker fødevarer, er behørigt

1

instrueret i håndtering af fødevarer.

1

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Intern sporbarhed på produkter på palletanke
samt mærkning af tappede produkter med
identifikationsmærker før endelig mærkning af færdigvarer.
Sporbarhed på samhandlede råvarer (hvedeethanol, ene og
lakrids). Mærkning af færdigvarer ("Ene Organic Gin, 70 cl, og
"Det Konge Vodka", 70 cl) med oplysninger om nettoindhold,
alkoholprocent og producent/forhandler-oplysninger.
Dokumentation for mærkning af færdigvare (Det Konge Vodka,
70 cl) med oplysninger om GMO-fri og glutenfri.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens CVR- og
P-numre samt registrering af særlige aktiviteter, herunder
risikooplysninger og overensstemmelse mellem registrerede
oplysninger og de faktiske forhold i virksomheden. Registrering
som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import
og samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel

X

af fødevarer fra andre lande. Konstateret at registreringer er
dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Særlige mærkningsordninger: Virksomheden er 100%
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økologisk.
Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske råvarer, herunder stikprøvekontrol af
gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer, herunder registreringer af indgående mængder råvarer og
producerede færdigvarer samt periodevise lageropgørelser med henblik på balanceopgørelse på
Fødevarestyrelsens anmodning. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske råvarer (enebær, lakrids og
havtorn), herunder dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Modtaget kopi af dokumentation for havtorn til krydskontrol.
Stikprøvevist kontrolleret at der udelukkende opbevares økologiske råvarer på lager. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse) på følgende økologiske fødevarer: "Ene Organic Gin", 70 cl, og "Det Konge Vodka", 70 cl.
Ingen anmærkninger.
Varestandarder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Overholdelse af varestandarder jævnfør
spiritusforordningen (råvare- og produktionskrav, varebetegnelser samt minimum alkoholindhold) for "Ene
Organic Gin", 70 cl, og "Det Konge Vodka", 70 cl.
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