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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret hygiejne ved
opbevaring af fødevarer (indpakkede fødevarer). Ingen
M.P. Allerups Vej 45C

anmærkninger.
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Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af lager. Ingen

21924679

anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse og
skadedyrssikring af lager. Ingen anmærkninger.
1

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret at der foreligger et

1

egenkontrolprogram, hvor der er dokumentation for revision

1

maj 2017. Ingen anmærkninger.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter

1

på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Stikprøvevist kontrolleret mærkning

1

med allergener på vin. Ingen anmærkninger.

1

Dette er en kampagnekontrol som led i

1

sporbarhedskampagnen på fødevarer. Kontrolleret sporbarhed

1

på følgende fødevarer: 3 forskellige vine, tomatsauce og
kirsebærsauce. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret rutine for modtagekontrol ved modtagelse af
animalske fødevarer direkte fra andet samhandelsland, samt
modtageregister. Givet konkret vejledning om modtageregister.
Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens aktiviteter i
forhold til registrerede aktiviteter. Ingen anmærkninger.
Stikprøvevist kontrolleret at leverandører af vin er
fødevarevirksomhed registreret hos fødevaremyndighederne
inden for EU. Kontrolleret for vin købt af anden dansk
virksomhed. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante
økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende
kalenderår (modtagekontrol, dokumentation, identifikation,
mærkning). Stikprøvevist kontrolleret for en økologisk

X

X

drikkevare (uden alkohol), en økologisk vin, økologisk mel og
økologisk pålægschokolade. Ingen anmærkninger
Varestandarder: Stikprøvevist kontrolleret mærkning af vin jf.
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de særlige mærkningsregler for vin. Følgende er konstateret: En sending vin fra tredjeland importeret af
virksomheden manglede mærkning med "importør" eller "importeret af" efterfulgt af navn på importør,
importørens adresse inkl. oplysning om medlemsstat. Virksomheden vil sørge for at få det bragt i orden.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt
om regler for mærkning med importør på vine importeret fra tredjelande.
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