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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
1

blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering, skadelige

2

stoffer, skadedyrssikring, sporbarhed, økologi samt væsentligt
ændrede aktiviteter, herunder adresseændring.

1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af
spiritus, herunder procedure for omhældning af spiritus til
mindre enheder a 3 cl. glasflasker med skruelåg: kontrolleret
hygiejniske faciliteter til vask med rindende koldt og varmt,
adskillelse fra private fødevarer. Ingen anmærkninger.
Vejledt generelt om regler jf. EU-forordning nr. 852/2004, bilag
2, kapitel 3, om midlertidige lokaler, der fortrinsvis anvendes
som privatbeboelse, men hvor der regelmæssigt tilberedes
mad med henblik på markedsføring.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokale til
håndtering af spiritus. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomheden
egenkontrol og risikoanalyse: Kontrolleret virksomheden
skriftlige procedure for opbevaring og tapning. Følgende er
konstateret: Virksomheden kan ikke fremvise en passende
skriftlig risikovurdering med kemiske, fysiske og

X

mikrobiologiske fare. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt
generelt om regler for risikoanalyse ved håndtering af
1 time 45 min.
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fødevarer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse/egenkontrol for import af fødevarer fra tredjelande. Virksomheden
oplyser at der ikke er import af fødevarer. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside kontrolleret. Vejledt konkret
om eventuelle løsningsmuligheder. Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke link på egen hjemmeside til
findsmiley.dk I øvrigt ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Dokumentation for hvorfra spiritus er
leveret bland andet Whisky mærket "Single Malt Sotch Whisky, Glenburgie". Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning af spiritus smagsprøver i 3 cl. flasker med oplysninger om lotnummer (tappedato),
nettoindhold. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Det indskærpes, at virksomheden skal være registreret hos Fødevarestyrelsen, før den må
påbegynde fødevareaktiviteter. Følgende er konstateret: Virksomheden har opbevaret spiritus på et lager som
ikke er registreret hos fødevarestyrelsen. Virksomheden har i øvrigt ikke meddelt ændring af adresse til
fødevarestyrelse. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Adresseændringen er meddelt og opdateret i
cvr. Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden. Vejledt generelt om regler for registrering og brug af den digitale blanket til meddelelse.
Særlige mærkningsordninger: Vejledt generelt om regler for registrering, beskrivelser af økologiske aktiviteter
samt modtagelse af økologirapport, i tilfælde af at virksomheden tapper økologisk spiritus.
Varestandarder: Kontrolleret obligatoriske oplysninger: alkoholindhold, herkomst varebetegnelse, beskyttet
betegnelse . Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Vejledt generelt om regler for dokumentation for at fødevarekontaktmaterialer overholder
gældende krav, herunder erklæringer for at der ikke er sundhedsfare, overholdelse af grænseværdier for bly og
cadmium fra glasvarer til direkte fødevarer.
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