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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Faciliteter til hygiejnisk håndvask, opbevaring af mellemvarer
(eddike) samt færdigvare i vineri samt på lager, virksomheden

1

har redegjort for procedure ved tapning, virksomheden har
redegjort for procedure for klaring af vin. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Vineri herunder produktbærende overflader,
tanke, slanger samt vægge,gulv og loft.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret: Vineri
herunder produktbærende overflader samt udstyr til
produktion af vin.Ingen anmærkninger. Virksomheden
meddeler der bliver malet gulv i vineri i sommer 2016.
Udluftnings skakt samt lagerlokale mangler lettere
skadedyrsikring. Vurderes som en bagatel da virksomheden har
plan for udbedring.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret:
Vinanalyse for zalas perle herunder alkohol% samt måling af
sulfitindhold og organoleptisk analyse. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af

X

kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at personer, der behandler
fødevarer, er behørigt uddannet i fødevarehygiejne. Ingen
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anmærkninger.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret. Mærkning på eddike under proces herunder producent ,
nettoindhold og allergenmærkning. Ingen anmærkninger. Vejledt konkret om nye regler for fremhævelse af
allergener.
Godkendelser m.v.: 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.
Varestandarder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Anmeldelse af chaptalicering. Virksomheden har
ikke nogen høst 2015 og derfor ingen tilsætninger.
Emballage m.v.: Vejledt konkret om regler for datablade på flasker og propper samt skruelåg.
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