Aktieselskabet De franske
Vingårde

2

31-08-2018
Smedeholm 15-17
2730 Herlev

22-06-2018

79432318

2

Godkendelser m.v.
1
1
1
2
1

side 1 af 2

I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
1

blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,

1

krydsforurening, skadelige stoffer ved forkert tilberedning,
tilberedning af særlige råvarer, buffet og selvbetjening,
personlig hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed,
anprisninger fx på menukortet og registrering fx ved import og
samhandel, økologi samt væsentligt ændrede aktiviteter.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Opbevaring af drikkevarer
på lager kontrolleret.-ok. Uvedkommende effekter så som
bildæk bør placeres helt indpakket og adskilt fra fødevarer.
Vurderet som en bagtelagtig overtrædelse.
Hygiejne: Rengøring: Lagerlokaler, toiletrum, køkken, og
inventar kontrolleret.-ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Lokaler og inventar kontrolleret.-ok.
Udendørsarealer kontrolleret for ryddelighed og spor af
skadedyr.-ok. Port kontrolleret for tætslutning mod gulvet.-ok.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse/egenkontrol for import af fødevarer og indførsel
af fødevarer fra andre samhandelslande i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Det indskærpes, at

X

virksomheden skal kunne fremvise skriftlig
risikoanalyse/egenkontrolprogram, der er dækkende for
virksomhedens aktiviteter. Følgende er konstateret: der er
1 time 30 min.
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ingen risikoanalyse. Virksomhedens bemærkninger: vidste det ikke. Indskærpelse medfører gebyrbelagt
opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Konkret vejledt om at skriftlig risikoanalyse skal være tilgængelig i virksomheden, og om at
selvbetjeningsblanketter kan findes på:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-laver-du-en-risikoanalyse.aspx.
Vejledt om blanketvalg, blanket nr. 1 er gennemgået som eksempel. Endvidere er kemiske risici gennemgået via
fvst.dk. Virksomheden bør fremlægge mikrobiologiske, fysiske og kemiske risici.
Skriftlige procedurer for sporbarhed og tilbagetrækning bør også kunne fremvises. Disse mangler d.d.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: hjemmeside for virksomheden. Der mangler et link til
kontrolrapport.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om link via findsmiley.dk.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Mærkning af vin med
partinummer/lotnummer, nettoindhold og allergener. Kontrolleret angivelse af sulfit stikprøvevist. Der er en
enkelt magnumflasker der mangler sulfitoplysning. Vurderet som bagatelagtig overtrædelse d.d.
Godkendelser m.v.: Fulgt op på indskærpelse om importregistrering fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i
orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering som importør af vin fra Frankrig.
Fulgt op på indskærpelse om registrering af virksomhed fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering af virksomhed.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- og P-numre. Virksomheden har lager i Munke bjerby på
vestsjælland.- dette lager skal ligeledes være registreret. Indgående faktura kontrolleret for oplysninger om
oprindelse/leverandør og sporbarhed. Udgående faktura ligeledes kontrolleret for oplysninger omkring
sporbarhed.-ok.
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