VinKonsulatet A/S

1

22-02-2019
Rynkebyvej 6
5750 Ringe
39375222

1
1
1
1

side 1 af 2

I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
1

blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,

1

skadedyrssikring, sporbarhed, og registrering fx ved import og
samhandel, økologi samt væsentligt ændrede aktiviteter.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
vin i butikslokale samt på lager. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af butikslokale,
herunder gulve, vægge, lofter og hylder. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af
butikslokale, herunder gulve, vægge, lofter og hylder. Ingen
anmærkninger. Kontrolleret skadedyrssikring af butikslokale og
lagerlokale. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Vejledt konkret om udarbejdelse
af risikoanalyse for importaktiviteter, herunder gennemgang af
hvilke fysiske, kemiske og biologiske risici der kan være ved
import af vin.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolinformationsblanket. Vejledt generelt om regler for at
virksomhedens hjemmeside skal have link til seneste

X

kontrolresultater på findsmiley.dk.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed et led
tilbage på "Risling Sekt" købt fra Tyskland. Ingen
1 time 15 min.
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anmærkninger. Kontrolleret procedure for sporbarhedssystem et led frem og et led tilbage. Ingen
anmærkninger. Vejledt konkret om at importeret vin skal mærkes med importør jævnfør "Vejledning om
mærkning af vin og spiritus, 28. juni 2017" som kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens aktiviteter, CVR nummer og kontaktoplysninger stemmer
overens med det der er registreret ved Fødevarestyrelsen. Ingen anmærkninger. Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer. Vejledt generelt om regler for at det er
importørens ansvar at sikre sig at de importerede varer overholder EU lovgivning. Vejledt konkret om at
relevante oplysninger om kemiske risici for vin blandt andet kan findes i "Kemiske forureninger i fødevarer tjekliste" som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
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