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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
vin på vinlager. Ingen anmærkninger.
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Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af vinlager. Ingen

5853 Ørbæk

anmærkninger.

34285268

Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevist kontrolleret
virksomheden risikoanalyse og egenkontrolprocedurer for
allergener, herunder mærkning af importeret vin. Ingen
1

anmærkninger. Kontrolleret egenkontrolprocedurer for import

1

af vin, herunder leverandøraudits, kontrolattester stemplet af
toldmyndigheder, orientering om nyheder vedr. import fra

1

Fødevarestyrelsen. Ingen anmærkninger. Vejledt konkret om
løsningsmuligheder for revision af risikoanalyse for import,
herunder udpegning af relevante kemiske, fysiske og

1

mikrobiologiske risici, f.eks. pesticidrester, fremmedlegemer,

1

afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Vejledt generelt om
reglerne vedr. visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed et led
tilbage og et led frem på økologiske pinot noir. Ingen
anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomheden aktiviteter,
CVR nummer samt kontaktoplysninger stemmer overens med
det der er registreret ved Fødevarestyrelsen. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import. Virksomheden er korrekt
registreret til indførsel af fødevarer.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Regnskab for økologiske fødevarer (kontrol af
løbende registreringer, stikprøvekontrol af løbende regnskab
med udgangspunkt i fysisk vareoptælling af økologisk pinot
noir, sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte

X

produkter (økologisk pinot noir)).
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation
vedr. økologiske produkter (følgedokumenter fra leverandør
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samt til aftager - økologisk pinot noir). Vejledt generelt om regler for angivelse af kontrolkodenummer
(DK-ØKO-100) enten på transportemballage eller på følgedokumenter. Vejledt generelt om regler for henvisning
til den økologiske produktionsmetode på faktura.
Kontrolleret procedure for import af økologiske produkter, herunder forhåndsanmelelse og modtagekontrol
(håndteres af ekstern virksomhed). Ingen anmærkninger. Kontrolleret at der opbevares kopi af kontrolattest for
økologisk pinot noir, stemplet af toldmyndigheder og førstemodtager. Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: identifikation samt adskillelse mellem økologiske og
konventionelle fødevarer ved opbevaring.
Emballage m.v.: Vejledt generelt om regler for fødevarekontaktmaterialer, herunder grænseværdier for bly og
cadmium i glas.
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