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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Vineri set. Set adskillelse imellem rødvin
og mousserede vin. Virksomheden oplyser at rest produkt
anvendes til gødskning. Virksomheden oplyser at nye flasker
hjemtages til tapning af vin. Vin lagres på træfade.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler:
Vineri. Ingen anmærkninger. Drøftet genbrug/rengøring af
træfade.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: Vineri. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Set virksomhedens egenkontrolprogram.
Konkret vejledt om at skriftlig risikoanalyse skal være
tilgængelig i virksomheden, og om at selvbetjeningsblanketter
kan findes på:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Egenkontrol_med_f
oedevarer/Saadan-laver-du-en-risikoanalyse.
Vejledt om blanketvalg, blanket nr. oversigts skema er
gennemgået som eksempel.Vejledt konkret om sporbarhed af

X

indkøb, dokumentation for køb skal kunne fremvises ved tilsyn.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af
kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Vejledt
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generelt om reglerne vedr. visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Mærkning og information: Set forslag til etiket, vejledt herom. Virksomheden har endnu ikke tappet vin på
flasker, står på fade.
Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår kontrolleret. Ingen anmærkninger. virksomheden har produktion og salg
af vin fra Vitalux, Dyrehavevej 12, 4340 Tølløse. Virksomheden har fået tildelt endelig branche:
Detailforretninger med behandling, øvrige, branchenummer 47.29.00.C. Antallet af ordinære kontrolbesøg pr. år
er på nuværende tidspunkt 1. Registrering af sortsvin er sket. Vejledt konkret om registrering af Import aktivitet
af FMK.
I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
krydsforurening, skadelige stoffer ved forkert tilberedning, tilberedning af særlige råvarer, buffet og
selvbetjening, personlig hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed, anprisninger fx på menukortet,
optagelse i Næringsbasen og registrering fx ved import og samhandel, økologi samt væsentligt ændrede
aktiviteter.
Kontrolleret korrekt CVR- og P-nummer. OK.
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