0

Vingårdens Produktion

side 1 af 2

Der foregik ikke produktion under kontrolbesøget.
Produktionslokale var under renovering.
Søndre Landevej 63

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

3720 Aakirkeby

uden anmærkninger: Hygiejnisk oplagring af produkter på

77049711

tanke i produktionslokale og færdigvarer på lager.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af lager.
1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Vedligeholdelse af produktionslokale og lager.

1

Renovering og vedligeholdelse af gulvafløb i produktionslokale.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret offentliggørelse

1

af kontrolrapport på egen hjemmeside. Følgende er

1

konstateret: Der er ikke visning af de seneste fire

1

kontrolrapporter eller link til Vingårdens Produktion på

1

www.findsmiley.dk, men kun link til Vingårdens Kro. Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en

1

bagatelagtig overtrædelse. Der har tidligere været link til

1

Vingårdens Produktion, men virksomheden oplyser, at den har
fået ny hjemmeside, hvor dette link er glemt.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at personer, der behandler
fødevarer, er behørigt uddannet i fødevarehygiejne. Ingen
anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning af
Bornholmsk Mousserende Ribsvin med hensyn til
varebetegnelse, nettoindhold, alkoholprocent,
producentoplysninger og allergenet sulfit samt eventuelle
vildledende oplysninger. Ingen anmærkninger. Set
dokumentation for analyse af alkoholindhold.
Kontrolleret sporbarhed på vingær og konserveringsmidlet
sulfit. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret cvr-nummer og at
virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens

X

aktiviteter. Ingen anmærkninger.
Varestandarder: Kontrolleret overholdelse af varestandarder på
spiritus (Bornholmsk Snaps 36,3% og Bornholmsk Solbærkvas
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42,6%), herunder angivelse af varebetegnelse og alkoholprocent. Følgende er konstateret: Bornholmsk Snaps er
ikke mærket med varebetegnelsen "Spiritus", men oplysningen "Snaps er fremstillet af sprit og dild".
Bornholmsk Solbærkvas er ikke mærket med varebetegnelsen "Solbærbrændevin af presserester" men
oplysningen "Solbærvin destilleret 2015, flasket 2015. Solbærkvas er frugtgrappa". Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Set dokumentation for analyse af
alkoholindholdet i produkterne. Vejledt om at betegnelsen grappa er forbeholdt italienske produkter. Vejledt
konkret om at brug af betegnelsen brændevin eller akvavit kræver alkoholindhold på minimum 37,5%. Ved
lavere indhold er betegnelsen spiritus.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret anvendelse af konserveringsmidlet sulfit, herunder dokumentation for at
produktet er egnet til fødevarebrug. Ingen anmærkninger.
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