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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
færdigvarer og vin i proces. Ingen anmærkninger. Kontrolleret
Byvej 55

at anvendt desinfektionsmiddel er godkendt. Ingen

2650 Hvidovre

anmærkninger. Kontrolleret procedurer i forbindelse med en

32281109

evt. tilbagekaldelse. Ingen anmærkninger
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af produktion
område / lagring af vin i proces. Ingen anmærkninger
1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Stikprøvevis kontrolleret

1

vedligeholdelse og skadedyrssikring af produktion område /

1

lagring af vin i proces. Ingen anmærkninger

1

Virksomhedens egenkontrol: Virksomheden følger

1

branchekode for vinproduktion, der er ikke udpeget nogle
ccp´er. Ingen anmærkninger.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på

1

egen hjemmeside.

1

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Mærkning med Lot nummer og allergene
ingredienser.

1

Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens cvr. nr. status.
Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Stikprøvevis kontrolleret
regnskab, samt registrering og tilgang af økologiske
råvarer(druer) og økologisk sukker. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse, herunder
dokumentation for, at primærproduktionen(druer) er
registreret og omfattet af økologikontrol ved
Landbrugsstyrelsen. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder, Ø-mærket/ EU-logoet/
kodenummer/ geografisk oprindelse. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for overholdelse af
GMO-forbuddet på ikke-økologiske ingredienser samt

X

X

hjælpestoffer "gærkultur". Ingen anmærkninger.
Stikprøvevis kontrolleret økologirapporten og dens
egenkontrolprocedurer for virksomhedens aktiviteter(100%
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økologisk vinproduktion). Ingen anmærkninger
Varestandarder: Følgende er stikprøvevis kontrolleret uden anmærkninger: Obligatoriske oplysninger på vin:
Alkoholindhold, herkomst, varebetegnelse og beskyttet geografisk betegnelse. Der er ikke mærket nye årgange
siden seneste kontrolbesøg.
Stikprøvevis kontrolleret dokumentation og registreringer på behandlinger / til og afgang på høståret 2019.
Ingen anmærkninger
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Sporbarhed på plastkar og spande.
Følgende er stikprøvevis kontrolleret uden anmærkning: Anvendelses oplysninger og begrænsninger fra
producenten i forhold til fødevarekontaktmaterialet, plastkar og spande.

01-09-2020

