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Amelander Cranberrybier en –likeur
Amelander bierbrouwerij, Ballum

Het Cranberrybier en de -likeur worden geproduceerd onder de
volgende voorwaarden en kwaliteitseisen:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

De Cranberry’s voor het bier en de likeur zijn
afkomstig van Ameland.
Voor de mout van het bier geldt dat een traject is
ingezet om brouwgerst en tarwe op Ameland te verbouwen
en hier speciale mouten van te laten maken. Zodra deze
mouten voldoen aan de kwaliteitseisen zullen deze voor
het Cranberrybier en de andere bieren worden gebruikt.
Indien het niet lukt om degelijke speciaalmouten te
maken zal op kleine schaal het vermouten zelf ter hand
worden genomen, zodat het publiek kennis kan maken met
het moutproces en de producten die dit oplevert.
Het bier en de likeur worden geproduceerd zonder
toevoeging van kunstmatige geur-, kleur-, en
smaakstoffen.
De productie voldoet aan de wettelijke normen, zoals de
eisen van de Voedsel en Waren Autoriteit etc.
De producten voldoen aan de wettelijke (bacteriële en
chemische) eisen, en worden hier minimaal 1x per jaar
op gecontroleerd.
Er wordt bijgehouden wanneer welk productcharge, in
welke hoeveelheid is geproduceerd en er wordt een
uiterste houdbaarheidsdatum op elk product vermeld.
De producten zijn goed en constant van smaak, geur,
kleur en consistentie;
De producten zijn voldoende afgevuld, overeenkomstig de
hoeveelheid die op het etiket wordt vermeld.
De verpakkingen zijn goed afgesloten, schoon en heel;
Het bedrijf heeft een verzorgde uitstraling, is
toegankelijk voor bezoekers en men geeft blijk van
"goed gastheerschap"
Er wordt aan bezoekers/consumenten uitleg gegeven over
de produktiewijze en zij kunnen deze zoveel mogelijk
zelf aanschouwen.
Het bedrijf voert een deugdelijke administratie zodat
alle voorgaande bepalingen te controleren zijn. Er
wordt toegang verleend tot de administratieve gegevens
aan een door de Waddengroep aan te wijzen controleur
voor een in overleg met het bestuur van de Stichting
Amelands Product bepaalde frequentie voor controle op
het bovenstaande.

