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ApS

I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
Brønsholmvej 26

blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering, tilberedning,

2980 Kokkedal

personlig hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed,

35053921

og registrering fx ved import og samhandel, økologi samt
væsentligt ændrede aktiviteter.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Opbevaring af ikke køleplige fødevarer,

1

herunder fri fra gulvniveau og virksomhedens procedure for

1

tilbagetrækning.

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler:

1

Lager. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af

1

følgende lokaler: Lager. Ingen anmærkninger.

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

bemærkninger: Egenkontrol for importaktiviteter.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Informeret om Fødevarestyrelsens ny findsmiley.
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.
Mærkning og information: Der er kontrolleret for sporbarhed
via faktura på følgende vin: Santa Ema, reserve, Charnonnay.
Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Mærkning af vin
med partinummer/lotnummer, nettoindhold, tilsætningsstoffer
og allergener, herunder æg og mælk på flasken.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg:
Ingen anmærkninger.
Virksomheden har fået tildelt endelig branche: Engroshandel

X

X

og oplagring, ikke specialiseret, ikke-letfordærvelige fødevarer,
branchenummer 46.39.00.C. Antallet af ordinære kontrolbesøg
pr. år er på nuværende tidspunkt 1. Virksomheden havde
15-09-2016

45 min.

Kontrolrapport
UNITED WINE GROUP SCANDINAVIA
ApS

Brønsholmvej 26
2980 Kokkedal
35053921

side 2 af 2

følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen besmærkninger. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens modtagekontrol af økologiske produkter, herunder:
kontrol af gennemførelse og registrering af modtagekontrol / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. Ingen
anmærkninger. Virksomheden har hermed tilladelse til modtagelse, opbevaring, transport og import af
økologiske fødevarer engros. Virksomheden fremsender egenkontrolprogram over sine økologiske aktiviteter og
indsender til Fødevarestyrelsen, således at der kan udarbejdes en økologirapport, der sendes til virksomheden.
Varestandarder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Obligatoriske oplysninger på vin: Alkoholindhold,
herkomst, aftappervirksomhed, varebetegnelse, importør, sukkerindhold på produktblad og beskyttet
oprindelsesbetegnelse/geografisk betegnelse.
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