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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Stikprøvevis kontrolleret
virksomhedens procedurer i forbindelse med en evt.
Vintre Møller 29

tilbagekaldelse. Ingen anmærkninger. Mundtligt gennemgået

4060 Kirke Såby

virksomhedens procedurer for visuel kontrol for

39190176

fremmedlegemer forud for tapning, i forbindelse med tapning
og efter forsegling/lukning. Ingen anmærkninger
Hygiejne: Vedligeholdelse: Stikprøvevis kontrolleret
1

vedligeholdelse og skadedyrssikring af tappelokale. Ingen
anmærkninger. Vejledt generelt omkring skadedyrssikring og

1

forebyggelse.

1

Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevis kontrolleret
virksomhedens seneste udkast til risikoanalyse i forbindelse
med samhandel, forarbejdning og tapning af spiritus. Ingen

1

anmærkninger. Vejledt omkring opdatering i forhold til samtlige

1

procestrin, bl.a. vand, vandbehandling, tapning på flaske,
rengøring, allergener, indsamling af planter mv.

1

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: sporbarhed på fødevarer i forbindelse med
kontrol af aktiviteten samhandel. Følgende fødevarer er

1

kontrolleret: Gin fra England.
Stikprøvevis gennemgået virksomhedens procedurer for intern
sporbarhed og generering af Lot/batch nummer i forbindelse
med produktion. Ingen anmærkninger. Vejledt omkring
sporbarhed generelt, samt i forbindelse med anvendelse af
"vilde planter", herunder novel food regler, samt "plante listen
til erhvervsmæssig brug".
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter. Følgende
er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens
aktiviteter.
Varestandarder: Stikprøvevis kontrolleret overholdelse af
specifikationerne fra anvendelse af varebetegnelsen "London

X

Dry Gin" jf. spiritusforordningen. Ingen anmærkninger
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
sporbarhed af fødevarekontaktmateriale.
24-05-2019

3 timer

Kontrolrapport
Hammer & Son

Vintre Møller 29
4060 Kirke Såby
39190176

side 2 af 2

Kontrolleret: Dokumentation for propper til spiritusflasker og filter anvendt umiddelbart inden tapning.
Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for at propper og filtre er egnet til
kontakt med spiritus.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om dokumentation for at fødevarekontaktmaterialer der anvendes er egnet til det specifikke
produkt. Virksomheden oplyser at dokumentationen vil blive fremskaffet snarest.
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