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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Opbevaring af vin i
butiksområde samt på lager kontrolleret.-ok. Der er primært
Erhvervsvej 28

vin.

2610 Rødovre

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

25169174

anmærkninger: Egenkontrolprogram med varemodtagelse og
rengøring gennemgået. Risikoanalyse kunne ikke fremskaffes.
Konkret vejledt om at skriftlig risikoanalyse skal være
1

tilgængelig i virksomheden, og om at selvbetjeningsblanketter
kan findes på:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider
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/Saadan-laver-du-en-risikoanalyse.aspx.
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Vejledt om blanketvalg, blanket nr. 1 er gennemgået som
eksempel. Endvidere er kemiske risici for vin gennemgået ialt

1

14 sider.

1
1

Det indskærpes, at virksomheder, som importerer fødevarer,
fører egenkontrol for importaktiviteter og at denne
egenkontrol bliver dokumenteret. Følgende er konstateret:V1
dokumenter var ikke i virksomheden. De ligger hos andet firma.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden. Der
importeres fra australien, New Zealand, Sydafrika, Chile og
Argentina samt USA.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Vejledt konkret om
eventuelle løsningsmuligheder. Følgende er konstateret: Link er
på men det virker ikke. I øvrigt ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Dokumenteret regnskab på vin fra
Australien Shiraz 2014 Mclaren Vale, Argentina Malbec 2015 og
Sydafrika Lanzerac/stellenbosch Merlot 2011. Regnskab stemte
fornugtigt overens med det der skulle være tilbage.-ok.
Vinene er kontrolleret for mærkning med Årgang, lotnr,

X

nettoindhold og allergener.-ok.
Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår kontrolleret.
Kontrolleret cvrnr og importaktiviteter. Der er samhandel af
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økologiske vin og vine fra 3.lande. Virksomhedens aktiviteter er engrossalg. Den er registreret som detail ved en
fejl.
Særlige mærkningsordninger: Virksomheden importerer økologiske vine men kunne ikke redegøre for hvordan
egenkontrolprogrammet for dette område. Virksomheden er ikke blevet registreret korrekt med økologiimport.
Ved tilsyn blev der sendt ansøgning om dette. Derfor vurderes det som en bagatelagtigt overtrædelse dags dato.
Der er aftalt økologitilsyn torsdag kl 9.
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