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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Set produktionslokale. Virksomheden har

1

sæbe/engangs aftørremiddel ved håndvaskefaciliteter.
Virksomheden anvender vand af drikkevandskvalitet. Analyse
for fastsættelse af alkohol % er undervejs. Virksomheden
oplyser at rest produkt bliver til kompost på marker.

1

Virksomheden har blå futter ved udefrakomment besøg. Set
inventarlister for virksomhedens udstyr.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler:
Virksomheden. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af
følgende lokaler: lagerhal. Ingen anmærkninger. Kontrolleret
vedligehold af følgende lokaler: Virksomheden. OK.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse, vejledt herom,
herunder HACCP-plan. Set brygjournaler for igangværende
bryg.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Virksomheden markedsfører
sig kun på FaceBook for tiden. Vejledt om link til kontrolrapport

X

X

ved opbygning af hjemmeside.
Mærkning og information: Vejledt virksomheden om nye regler
for Allergener på etiket.
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Godkendelser m.v.: Virksomheden påtænker at starte en gårdbutik kun med salg af vin. Godkendelsesvilkår
kontrolleret. Ingen anmærkninger.
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.
I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
krydsforurening, skadelige stoffer ved forkert tilberedning og selvbetjening, personlig hygiejne, uddannelse,
skadedyrssikring, sporbarhed, anprisninger fx på etiket og registrering fx ved import og samhandel, økologi samt
væsentligt ændrede aktiviteter.
Set ny opført hal med varemodtagelse rum, rum til druemodtagelse, presserum/ etikettering, færdigvarelager.
Virksomheden oplyser at der sker lønproduktion for 2 andre virksomheder ( virksomheden modtager druer, de
færdiggøre vinen, pt står den i tanke).
Virksomheden har anmeldt chaptalisering og afsyring af vin/ sortsvin. Virksomheden ville ansøge om Import
aktivitet.
Virksomheden foretager kun salg til den endelige forbruger, vejledt om regler herfor.
Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017.
Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.
Særlige mærkningsordninger: Virksomheden har ikke håndteret eller markedsført økologiske fødevarer.
Emballage m.v.: Mærkning og korrekt anvendelse af fødevarekontaktmaterialer kontrolleret. Ingen
anmærkninger. Vejledt mht hjemkøb af flasker/propper.
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