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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Mundtligt gennemgået
Lager

virksomhedens procedurer i forbindelse med modtagelse,

Broenge 10

håndtering og destruering af div. "drikkevarer". Ingen

2635 Ishøj

anmærkninger.

18137542

Kontrolleret adskillelse mellem aktive og kasserede varer ved
opbevaring og håndtering. Ingen anmærkninger. Stikprøvevis
kontrolleret adskillelse mellem rene og urene arbejdsopgaver,
1

særligt i forbindelse med destruering af div. drikkevarer. Ingen

1

anmærkninger.

1

Mundtligt gennemgået virksomhedens procedurer for
håndtering af affald og frekvens for afhentning. Ingen

1

anmærkninger
Hygiejne: Rengøring: Stikprøvevis kontrolleret renholdelse af

1

lager lokaler i forbindelse med opbevaring af vin og spiritus.

1

Ingen anmærkninger. Kontrolleret rengøring af lokale, der

1

anvendes i forbindelse med destruering af drikkevarer, samt
procedurer for rengøring. Ingen anmærkninger
Hygiejne: Vedligeholdelse: Stikprøvevis kontrolleret
skadedyrssikring af døre porte i forbindelse med lageret. Ingen
anmærkninger. Kontrolleret seneste kontrolrapporter fra
skadedyrsfirma, herunder bemærkninger, observationer og
opfølgninger. Ingen anmærkninger
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Stikprøvevis kontrolleret sporbarhed
på konkret partier vin i forbindelse med første modtager lager
ved import fra 3. land. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for
virksomhedens aktiviteter.

X

Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret adskillelse og
identifikation mellem økologiske og konventionelle varer ved
opbevaring på lager. Ingen anmærkninger.
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Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
At økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Stikprøvevis kontrolleret virksomhedens modtagekontrol af økologiske produkter, kontrol af gennemførelse og
registrering af modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Vejledt generelt omkring regler i forbindelse med modtagelse af økologiske fødevarer generelt og særligt i
forbindelse med import.
Det oplyses at der er individuelle aftaler for modtagelse i forhold til den enkelte kunde.
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