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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
emballerede vine mm på lager uden anmærkninger.
Rudolfgårdsvej 3

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

8260 Viby J

anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler: Lagerlokaler.

34730733

Der er i vurderingen taget højde for virksomhedens sortiment.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Skadedyrssikring.
Følgende er konstateret: Port til modtageområde har en
1

mindre skade nederst.

1

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

1

som en bagatelagtig overtrædelse.

1

Vejlledt konkret om løsningsmuligheder - virksomheden vil

1

kontakte en håndværker.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomhedens skriftlige egenkontrolprogram -

1

dokumentation af modtagekontrol i forbindelse med

1

økologiske varere og procedurer for tilbagekaldelser herunder
kontakt til Fødevarestyrelsen.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Visning af
kontrolrapporter på egen hjemmeside. Følgende er
konstateret: Linket er dødt efter flytning til ny adresse.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Henvist til findsmiley.dk og
virksomhedens nye link.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: Israelsk whisky og fransk vin. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret følgende produkter: Vine for mærkning af
allergene ingredienser - mærkning med indhold af sulfit. Ingen
anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for
virksomhedens aktiviteter.

X

Ved kontrolbesøget har virksomheden fået
starthjælpsvejledning om fødevarekontrol, offentliggørelse af
kontrolrapporter, egenkontrol og risikovurdering, hygiejne,
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indretning af virksomheden, personlig hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed, registrering fx ved
import og eksport, samhandel, økologi, registrering ved væsentligt ændrede aktiviteter.
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.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer, vine, herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ingen
anmærkninger.
Modtaget/Udtaget kopi af dokumentation for en tysk vin til krydskontrol.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer [kontrol af løbende registreringer/ stikprøvekontrol af løbende
regnskab med udgangspunkt i fysisk vareoptælling af udvalgte varer, vine, sporbarhedskontrol med
udgangspunkt i udvalgte produkter / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges]. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer, herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (EU-logoet/ kodenummer/ geografisk
oprindelse/ ingrediensliste på følgende økologiske fødevarer: Europæiske vine. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
Økologirapporten er flyttet uændret med fra tidligere adresse.
Emballage m.v.: Virksomheden stiller glas til rådighed i forbindelse med vinsmagningsarrrangementer. Vejledt
om registreringskrav ved indkøb med salg for øje udenfor DK.
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