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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Gennemgået håndtering af
papirer og produktflow.-ok. Lageret er stadig i Ishøj.-ok
Tornerosevej 127A

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

2730 Herlev

anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse, herunder

29167893

HACCP-plan. Risikoanalyse for import fra 3. lande af vin
gennemgået.-ok. Der er procedure for håndtering af
pesticidrester i vine. Risikoanalysen omfatter dette forhold på
1

tilfredsstillende måde. Virksomheden anmodes om at indhente
opdaterede erklæringer fra producenter i 3. lande. Vurderet
som en bagatelagtigt overtrædelse da blanketten er i mappe
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med risikoanalyse og virksomheden oplyser den vil sætte det i
gang straks. Vejledt om at virksomheden bør overveje en årlig
analyse af vin fra 3. land og/eller indhente analyser fra
leverandøren.
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Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: CVR- og P-numre. Drift og aktiviteter er
uændret.-ok. Sortiment er uændret.-ok.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering for
importaktiviteter. Der er 3. lands import vin.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante
økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende
kalenderår (modtagekontrol/transport, regnskab,
dokumentation, adskillelse/identifikation/pakning,
sammensætning, GMO-dokumentation, mærkning, import,
transport, opdateret økologirapport). Ingen anmærkninger.
Kontrolleret om der forefindes gyldige økologicertifikater på
leverandører. Det er et stykke tid siden det sidste certifikat er
udstedt. Vejledt om at indhente et nyt. Forhåndsanmeldelse
gennemgået.-ok.
Kontrolleret regnskabet for økologiske fødevarer Fx: kontrol af
løbende registreringer / kontrol af periodevise
balanceopgørelser / stikprøvevisbalancekontrol med
udgangspunkt i fysisk vareoptælling for udvalgte produkter /
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sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter /
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kontrol af, at de fastlagte procedurer følges]. Ingen anmærkninger. Virksomhedens egen optælling viste god
overensstemmelse. Der er meget få afvigelser.
Kontrolleret dokumentation vedr. økologiske produkter Fx: kontrol af økologi-dokumentation - parti- og
leverandør-dokumentation - for registrerede ind- og udgående varer / kontrol af dokumentation for GMO-frihed
på ikke-økologiske ingredienser samt hjælpestoffer / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges]. Ingen
anmærkninger. Indfaktura fra VTC om Bonterra mangler den økologiske angivelse ud for produktet. Vurderet
som bagatelagtig overtrædelse da den oprindelige faktura fra USA angiver organic. Virksomhedens egen
udfaktura mangler også enkelte steder økologiangivelsen- dette bliver ligeledes rettet.
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