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Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens skriftlige egenkontrolprogram
(HACCP-plan) Procedure for sporbarhed af produkter
gennemgået. Produkter spores via holdbarhedsdato og
underliggende oplysninger om batchnummer.-ok.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside. Vejledt om regler for kontrol m.m.
Mærkning og information: Kontrolleret følgende produkter:
Dåseøl for mærkning af allergene ingredienser. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret oplysning om importør til EU.-ok.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter
samt registrering af følgende særlige aktiviteter: Import,
samhandel, økologi. Der er import af øl fra 3. lande/USA. Der
modtages diverse oplysninger om analyser af produkterne.
Modtaget underskrevet økologierklæring samt indeks til
udarbejdelse af økologirapport og certifikat for lageradresse i
Bjæverskov. Procedurer for økologien er gennemgået ved
samme lejlighed.

Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer - øl,
herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført
modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer [kontrol af
løbende registreringer/ stikprøvekontrol af løbende regnskab
med udgangspunkt i fysisk vareoptælling af udvalgte råvarer
og/eller færdigvarer -øl / kontrol af periodevise
balanceopgørelser / sporbarhedskontrol med udgangspunkt i
udvalgte produkter / kontrol af, at de fastlagte procedurer
følges]. Ingen anmærkninger.
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Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer -øl, herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse/ ingrediensliste/ recepter/ markedsførings-Ø) på følgende økologiske fødevarer: øl. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse/ ingrediensliste/ recepter/ markedsførings-Ø) på følgende økologiske fødevarer:øl. Ingen
anmærkninger.
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