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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol efter flytning er
virksomheden blevet vejledt om skadedyrssikring, sporbarhed,
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samhandel, økologi samt væsentligt ændrede aktiviteter.

2150 Nordhavn

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret

31661013

opbevaringsforhold for færdigemballerede vin på flasker på
lager. Ingen anmærkninger. Vejledt generelt om at sikre
dokumentation for klar ansvarsfordeling mellem udlejer og
1

virksomhed, herunder adgang til hygiejnisk håndvask, når

1

virksomheden plukker fra kasser.

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret gulve og pallereoler på lager.

1

Ingen anmærkninger.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af
virksomhedens lager område. Ingen anmærkninger. Vejledt

1

generelt om at sikre dokumentation for klar ansvarsfordeling

1

mellem udlejer og virksomhed i forhold til fx. skadedyrssikring.

1

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens

1

risikoanalyse/egenkontrol for import af fødevarer af fødevarer
fra andre samhandelslande. Virksomheden modtager alene
færdigpakket vin på flasker fra lande indenfor EU. Ingen
anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger. Vejledt
om opdatering efter ændring af adresse.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Mærkning af vin med
partinummer/lotnummer, nettoindhold, tilsætningsstoffer og
allergener.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens registrering,
aktiviteter og vareudvalg. Ingen anmærkninger. Virksomheden
har korrekt meddelt ændring af adresse. Virksomheden
engroshandler færdigpakket vin på flasker fra
EU-samhandelslande uden import fra Tredjelande uden for EU.

X

Særlige mærkningsordninger: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. dog med
enkelte mangler. Følgende er konstateret: Virksomheden kan
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ikke fremvise certifikat på én enkelt årgang og lot af vin mærket La Ferme Saint Pierre Rouge 2016.
Virksomheden har fremvist certifikat på tilsvarende vine fra tildligere årgange. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Udtaget denne vin til økologikrydskontrol og
medtaget dokumentation.
Kontrolleret virksomhedens modtagekontrol af to udvalgte økologiske vine. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning af to udvalgte økologiske vine med EU-logoet og kodenummer. Ingen anmærkninger.
Vejledt generelt om at sikre dokumentation for økologisk status. Vejledt konkret om udarbejde passende
beskrivelse for sikring af dokumentation for økologisk status fra leverandøren, herunder dokumentation for at
hver enkelt parti/lot. Fødevarestyrelsen anmoder om at virksomheden fremsender revideret beskrivelse af
modtagekontrol og dokumentation med mere konkrete og detaljeret procedure, senest torsdag 18. maj 2017 kl.
16. Virksomheden oplyser at beskrivelsen fremsendes til fødevarestyrelsen.
Varestandarder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Obligatoriske oplysninger på vin: Alkoholindhold,
herkomst, aftappervirksomhed, varebetegnelse, og beskyttet oprindelsesbetegnelse på udvalgt vin: Chassaqne
Montrachet, 2015 fra Frankrig.
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