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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret
2

opbevaringsforhold på lager. Virksomheden plukker ikke fra

1

kasser på lager, men leveretr som udgangspunkt alene hele
ikke anbrudte kasser. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: porte og
indgangsdører til lager.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse/egenkontrol for importaktiviteter er dækkende
for import af vin fra lande uden for EU-samhandel. Følgende er
konstateret: Virksomheden kan ikke fremvise en risikoanalyse
med vurdering af blandt andet fysiske og kemiske risici fx.
pesticider, cadmium og bly. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for risikoanalyse ved import af
fødevarer.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret offentliggørelse
af kontrolrapporter på egen hjemmeside www.proteavin.dk
Følgende er konstateret: kontrolrapporten er ikke offentliggjort
på hjemmesiden: Forholdet vurderes under de foreliggende

X

omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om løsningsmuligheder
45 min.

Kontrolrapport
PROTEA VIN ApS

Klubiensvej 19
2150 Nordhavn
33044852

side 2 af 2

Mærkning og information: Det indskærpes, at sporbarheden skal sikres i alle led. Følgende er konstateret:
Virksomheden kunne ikke fremvise sporbarhedsdokumentation for tre udvalgte færdigemballerede vine på
flaske a 750 ml.: 1.) Mærket , Rickety bridge, Merlot 2015, alc 14% vol. South Africa, 2.) mærket
Buitenverwachting, Blance de Noir, 2016, 13,0% vol, South Africa samt 3.) Mærket Thelema Vin de Nel, Muscat
late Harvest 2014, Sourt Africa. Virksomheden kan ikke vise VI1 dokumenter på de udvalgte vine. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: papirerne ligger i flyttekasser og andre på privatadressen. Jeg finder de
pågældende papirer frem og sender til Fødevarestyrelsen.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt generelt om regler for sporbarhed, Vi1 dokumenter og om, at dokumentationen skal være tilgængelige
for fødevarestyrelsen. Vejledt konkret om løsningsmuligheder.
Godkendelser m.v.: Fulgt op på indskærpelse om registrering af fødevarevirksomhed fra forrige kontrolbesøg.
Forholdet er bragt i orden. Virksomheden har modtaget bekræftelse på registrering fra Fødevarestyrelsen. Ingen
anmækninger.
Fulgt op på indskærpelse om registrering af import fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden .
virksomheden har modtaget bekræftelse på importregistrering fra Fødevarestyrelsen. Virksomheden modtager
færdigemballerede vin direkte fra sydafrika og leverer både til forbrugeren og til andre virksomheder. Ingen
anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Virksomheden modtager ikke vin mærket med økologisk status. Ingen
anmærkninger.
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