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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Opbevaring af drikkevarer
på lager kontrolleret.-ok. Procedure for varemodtagelse og
Marielundvej 43A

håndtering af vin.-ok.

2730 Herlev

Hygiejne: Rengøring: Lager og inventar kontrolleret.-ok.

29420343

Hygiejne: Vedligeholdelse: Port mod det fri kontrolleret for
tætslutning mod gulv.-ok.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på

1

egen hjemmeside. Vejledt om regler for kontrol m.m.

1

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Mærkning af vin med

1

partinummer/lotnummer, nettoindhold, tilsætningsstoffer og
allergener. Stikprøvevis kontrol af oplysning om sulfit.-ok.

1

Godkendelser m.v.: KOntrolleret virksomhedens sortiment for

1

oprindelse af produkter. Der er samhandel med vin/spiritus EU.

1
1

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- og P-numre
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante
økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende
kalenderår (modtagekontrol/transport, regnskab, krydskontrol,
dokumentation, adskillelse/identifikation/rengøring, pakning,
sammensætning, GMO-dokumentation, mærkning, import,
transport, opdateret økologirapport). Ingen anmærkninger.
Gyldige certifikater på økologiske leverandører kontrolleret.-ok.
Der mangler et enkelt certifikat på Super-nat fra New
zealand/Belgien. Vurderet som en bagatelagtig overtrædelse
da det er små mængder.

Kontrolleret dokumentation vedr. økologiske produkter Fx:
kontrol af økologi-dokumentation - parti- og
leverandør-dokumentation - for registrerede ind- og udgående
X

varer / kontrol af dokumentation for GMO-frihed på
ikke-økologiske ingredienser samt hjælpestoffer / kontrol af, at
de fastlagte procedurer følges]. Ingen anmærkninger.
08-02-2018

1 time 30 min.

Kontrolrapport
Distinto Vinimport

Marielundvej 43A
2730 Herlev
29420343

side 2 af 2

Kontrolleret faktura fra Italien (val de prete) med oplysning om økologisk status.-ok.
Kontrolleret mærkning af økologiske fødevarer. Fx: Ø-mærket/EU-logoet/ingrediensliste/kodenummer]. Ingen
anmærkninger.
Faktura ud af huset påsættes løbende økologistatus så sporbarhed kan gennemføres. Optaælling af lager på
enkelte vine gav tilfredsstillende resultat.
Varestandarder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Obligatoriske oplysninger på vin: Alkoholindhold,
herkomst, aftappervirksomhed, varebetegnelse, importør, sukkerindhold og beskyttet
oprindelsesbetegnelse/geografisk betegnelse. Importørnavn mangler på en enkelt vin fra New Zealand (the
super nat). Den importeres via Belgien men der mangler angivelse af importøren. Virksomheden undersøger
hvorfor der mangler navn.
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