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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Virksomhedens mundtlige procedure for

1

varemodtagelse, opbevaring, distribution og tilbagetrækning.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: Lille
lagerrum hvor der opbevares vin.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret:
Virksomhedens skriftlige risikoanalyse mht. opbevaring af ikke
kølepligtige fødevarer samt skriftlige procedure for
tilbagetrækning. Ingen anmærkning. Vejledt konkret i mulighed
for risikovurdering af import fra 3. lande.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret:
Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Følgende er konstateret: Virksomheden har lige fået lavet egen
hjemmeside, men har ikke fået linket påført endnu, til
Fødevarestyrelsens kontrolresultat. Ejeren oplyser, at det er
ændret inden for kort tid.
Mærkning og information: Kontrolleret følgende produkter:
Mærkning af 2014 End Post Carernet Sauvignon med
producent, lot nummer, alkohol i % vol./volumen, allergen

X

samt nettoindhold. Ingen anmærkning.
Virksomheden har ikke mærket vinen med importøren endnu,
men oplyser at mærkningen er ved at blive lavet. indtil da,
1 time 30 min.
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vedlægger virksomheden en seddel med oplysninger om importøren ved hver forsendelse. Virksomheden
oplyser, at de kun handler med den endelige forbrugere.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: 2014 End Post Carernet Sauvignon importeret fra 3.lande.
Ydermere kontrolleret eksempel på udgående sporbarhed med oplysninger om afsender, modtager,
identifikation af varen og dato. Ingen anmærkning.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering for importaktiviteter.
Virksomheden importerer vin fra 3.lande og er korrekt registreret til dette.
Gennemgået virksomhedens procedure for verificering af leverandør. Virksomheden oplyser, at de nogen gange
besøger producenten fysik og laver en audit eller støtter sig til Export certifikaterne der er udarbejdet specifikt
til handel med EU for det pågældende produkt.
I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om risikovurdering,
skadedyrssikring, sporbarhed, økologi samt væsentligt ændrede aktiviteter.
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