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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Fremstilling af spiritus, Whisky fra kogning af bryg/urt til
Ågade 41

destillering og lagring på egetræsfade, herunder overholdelse

7323 Give

af spiritusforordningens lagringskrav (3 år på fad), fremstilling

32666493

af snaps, gin og likører på basis af landbrugsethanol, herunder
procedurer for udtrækning/fremstilling af essenser (bøgeblade,
abrikoser, valnødder og aronia), samt overholdelse af
1

spiritusforordningens krav til alkoholprocenten for kategorierne

1

whisky, gin, kryddersnaps, akvavit og likører med sammensatte

1

udtryk. Ingen anmærkninger.

1
1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i lokale med
kogning af bryg/urt, lokale med forgæring og destillering,

1

lagerlokale, butik og toilet. Ingen anmærkninger.

1
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret procedurer for
kalibrering af alkometer. Virksomheden har vist procedurer for
1

måling og oplyst, at apparatet selv viser, når det er tid til
kalibrering. Der kalibreres dels med reference til

1

demineraliseret vand og ved sammenligning med
flyde-alkometer. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
egenkontrol. Set eksempel på brygjournal for konkret batch.
OK. Virksomheden har mundtligt fremlagt procedurer for
tildeling af bachnummer, styring af sporbarhed og overvejelser
ved indsamling af planter til udtrækning af smagsstoffer. Ingen
anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.

X
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning, herunder
korrekt angivelse af alkoholprocent og anvendelse af korrekt
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spirituskategori på følgende spiritusprodukter: Gin, Gin-likør, akvavit, kryddersnaps og whisky. Ingen
anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter,
sammenholdt med virksomhedens registrering ved fødevarestyrelsen samt, registrering af følgende særlige
aktivitet: samhandel.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret anvendelse af tilsætningsstoffer. Virksomheden oplyser, at der ikke
anvendes tilsætnings, eller hjælpestoffer i destilleriet. Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Kontrolleret anvendelse af egetræstønder til lagring af whisky. Virksomheden oplyser, at der
anvendes tønder fremstillet af henholdsvist europæisk og amerikansk eg.
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