HET
BIERLABEL
Brouwerij De Feniks gebruikt standaard Steinie (dikbuik) flesjes van 33 cl tenzij anders overeengekomen met de
klant. Wat moet er nu op dat label vermeld worden ? Specificaties van het label : Afmetingen : 173 x 63 mm
(probeer 2 à 3 mm van de rand van het etiket te blijven met tekst) Wettelijk verplicht op het etiket :
1. Het woord BIER / BIERE (bier
2. Ten minste houdbaar tot (THT) datum
3. Alcohol % (per volume: xx% vol)
4. De inhoud in ml of cl
5. (estimate, aangegeven inhoud is niet precies, maar geschatte inhoud)

6. De ingredienten water, mout (eventueel gespecifieerd gerstemout, tarwemout… ), gist, hop, kruiden/aromaten.
Rangschik de ingrediënten in volgorde van hoeveelheid (grootste hoeveelheid eerst). Ingredienten hoeven niet
verder gedetailleerd te zijn. Andere ingredienten moeten dan ook toegevoegd worden. (fruit, fruitsap, ander
aromaat)
7. BELANGRIJK Allergenen moeten worden benadrukt op het label, zo is mout een allergeen (gluten)
Dat kan door :
a) ze in de lijst met ingredienten VET of ONDERLIJND te printen.
b) Het kan ook door afzonderlijk de tekst (bijv.) : “bevat gerstemout” te vermelden.
c) Het woordje allergenen gevolgd door een opsomming van… (meestal gewoon gluten)
d) Een ‘(contains) gluten’ icoon op het label te plaatsen.

OPTIONEEL
8. Als u uw bier verkoopt via supermarkt of drankenhandel dan is het handig (niet verplicht) om een barcode
te voorzien. We kunnen u een barcode bezorgen. Zorg voor een voldoende groot kader waar de barcode
(leesbaar) kan worden vermeld (± 30 x15 mm)
9. IBU (International Bitterness Unit) : ttz ‘hoe bitter is het bier dat ik drink…’
10. Foodpairing suggesties
11. Waar, door wie en voor wie is het gebrouwen
12. Dat het bier dat met nagisting op fles werd gebrouwen (= gist bezinksel)
13. Gezondheidswaarschuwingen : (zwangere vrouwen, niet rijden en drinken…)
14. Verpakking : verloren verpakking of met statie geld…
15. Overweeg ook of andere talen op het label (nu al) belangrijk zijn…
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