World of Wine

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Opbevaring af drikkevarer
og tørvarer på lager kontrolleret.-ok. Flow og håndtering af
Erhvervsvej 28

produkter gennemgået.-ok. Toiletområde kontrolleret for

2610 Rødovre

placering i forhold til lager.-ok.

25169174

Hygiejne: Rengøring: Lagerlokaler og inventar kontrolleret.-ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Lagerlokaler og port samt
udendørsarealer kontrolleret.-ok. Der er fremvist
1

skadedyrsrapport. På bagside er der aktivitet. Kontrolleret

1

bagsiden af bygning som ligger ud til en vandkanal- denne er

1

udtørret så der er ikke skadedyr p.t-ok.

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Sporbarhed på vin fra 3. land kontrolleret.-ok.
Gennemgået mundtlige procedurer for varemodtagelse.-ok.

1

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Mærkning af vin med

1

partinummer/lotnummer, nettoindhold, tilsætningsstoffer og

1

allergener. Stikprøvevis kontrol af mærkning.-ok. Optalt vin fra
New Zealand og sammenholdt dette med indgående og
udgående salg. Optælling var tilfredsstillende.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Registrering for importaktiviteter. Der er import
3.land af vin. Kontrolleret faktura på vin fra New Zealand
(Pegasus). V1 -dokumenter kontrolleret.-ok.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante
økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende
kalenderår (modtagekontrol/transport, regnskab,
dokumentation, adskillelse/identifikation/rengøring, ,
sammensætning, GMO-dokumentation, mærkning, import,
transport, opdateret økologirapport). Ingen anmærkninger.
Certifikat på leverandør i Spainien kontrolleret.-ok. (Arraez).
Kontrolleret dansk virksomhed(økoladen) for
økologiregistrering.-ok

X
Kontrolleret virksomhedens modtagekontrol af økologiske
produkter : kontrol af gennemførelse og registrering af
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1 time 30 min.
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modtagekontrol / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges]. Ingen anmærkninger.

Kontrolleret regnskabet for økologiske fødevarer Fx: kontrol af løbende registreringer / kontrol af periodevise
balanceopgørelser / stikprøvevisbalancekontrol med udgangspunkt i fysisk vareoptælling for udvalgte produkter
/ sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges].
Ingen anmærkninger. Kontrolleret Arraez vin ved fysisk optælling og holdt denne op mod fakturasalg.-ok.
Varestandarder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Obligatoriske oplysninger på vin: Alkoholindhold,
herkomst, aftappervirksomhed, varebetegnelse, importør, sukkerindhold og beskyttet
oprindelsesbetegnelse/geografisk betegnelse. V1-dokumenter for vine fra New Zealand kontrolleret.
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