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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Indslev bryggeri

uden anmærkninger: Hygiejne under oplagring af malt og

Store Landevej 13

flasker, samt procedurer for pasteurisering af øl.

5580 Nørre Aaby

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Procedure for

37118311

tilbagetrækning.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold,
skadedyrssikring og indretning af følgende lokale: Bryghuset og
1

gærkælder. Ingen anmærkninger. Vejledt generelt om regler for
skadedyrssikring.

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomhedens skriftlige egenkontrolprogram

1

(HACCP-plan) og risikoanalyse, samt dokumentation for
pasteurisering, herunder stikprøvevist kontrolleret

2

virksomhedens dokumentation af egenkontrollens
gennemførelse ved log af temperaturmålinger 7/9 2022 og

1

31/5 2022.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.

1

Mærkning og information: Kontrolleret følgende produkter:
Kloster kælderøl (lønproduceret for anden virksomhed) for
mærkning med allergene ingredienser.
Det indskærpes, at der for fødevarer, der indeholder allergene
ingredienser, skal allergene ingredienser fremhæves visuelt i
ingredienslisten.
Følgende er konstateret: (økologisk) bygmalt er fremhævet i
ingredienslisten; men ikke (økologisk) hvedemalt.
Virksomheden har en elektronisk variant af mærkningen
liggende som er korrekt; men denne har aftagervirksomheden
selv leveret.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi
lønproducerer for en anden virksomhed, og har desværre ikke

X

fået kontrolleret deres trykte mærkning grundigt nok, den
elektroniske er gennemgået.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
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Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer (malt og humle), herunder kontrolleret mærkning og emballage, gennemgået modtagekontrol i
praksis med medarbejder, seneste modtagne parti fremstår i overensstemmelse med mærkning og oplysninger i
følgedokumentet samt kontrolleret gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ingen
anmærkninger.
Udtaget kopi (foto) af dokumentation for økologisk malt til krydskontrol.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer herunder kontrol af løbende registreringer af indgående råvarer
og udgående færdigvarer, stikprøvekontrol af løbende regnskab med udgangspunkt i fysisk vareoptælling af
udvalgte råvarer (malt og humle), sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter (økologisk pilsner
malt) samt kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. Ingen anmærkninger.
Virksomheden udfærdiger balanceregnskab via hovedvirksomheden, der er ikke foretaget revision af
balanceregnskabet ved dagens kontrol.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer (pilsner malt), herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Udtaget kopi af dokumentation for økologisk pilsner malt til krydskontrol.
Kontrolleret modtagne krydskontroloplysninger for overensstemmelse med dokumenter. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring af humle og malt i særskilt containere samt gennemgået adskillelse mundtlig ved afvejning af råvarer
samt under produktion. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring med Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse på følgende (lønproduceret) økologiske fødevarer: Kloster Kælderøl samt kontrolleret
procedure for ajourføring af recepter. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for overholdelse af GMO-forbuddet på ikke-økologiske ingrediens (aktiv tørgær).
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
identifikation og eventuelle ledsagedokumenter for følgende fødevarer: Kloster Kælderøl, økologisk. Ingen
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anmærkninger.
Stikprøvevis kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer på områderne varemodtagelse og
rengøring/adskillelse er dækkende for virksomhedens aktiviteter samt at forudsætningerne for økologirapporten
er uændrede. Ingen anmærkninger.
Tilsætningsstoffer m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden fremviser dokumentation
for at deres enesteleverandør af gær er GMO-fri.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Glasflaske (Long Neck): Sporbarhed,
overensstemmelseserklæring, egnet anvendelse og mærkning
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