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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens
mundtlige og skriftlige tilbagetrækningsprocedurer. Ingen
Mandøvej 9A

anmærkninger

9800 Hjørring

Kontrolleret procedurer for returnering af fødevarer (vin) i

34688060

tilfælde af fremmedlegemer og kvalitetsfejl i vin. Virksomheden
oplyser, at i disse tilfælde vil tilbageholde partiet indtil der
foreligger en redegørelse fra producenten, derefter vil der ske
1

en individuel vurdering af, hvilke tiltag man vil gøre med dette

1

parti. Ingen anmærkninger.

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: Lager

1

og pakkeområde.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende

1

lokaler: lager. Virksomheden er pt. igang med større udvidelse.

1

Ingen anmærkninger.

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for
virksomhedens aktiviteter.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: Økologisk Brunello årgang 2015 og 2016.
Virksomheden oplyser, at de forbindelse med udvidelse af
deres lager vil omlægge lagersystemet, så det overgår til et
elektronisk lagersystem. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter
samt registrering af følgende særlige aktiviteter: Import og
samhandel. Ved tilsynet er kontrolleret importpapirer fra USA
(Rødvin), samt V1- importpapirer fra New Zealand (Rødvin).
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens

X

procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer,
herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført
modtagekontrol af Økologisk Brunello årgang 2015 og 2016.
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Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer [kontrol af løbende registreringer/ stikprøvekontrol af løbende
regnskab med udgangspunkt i fysisk vareoptælling: Kontrol af periodevise balanceopgørelser /
sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter Økologisk Brunello årgang 2015 og 2016, samt
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 (økologileverandørerklæringer). Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/ geografisk oprindelse)
på følgende økologiske fødevarer: Økologisk Brunello årgang 2025 og 2016. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
identifikation og eventuelle ledsagedokumenter for følgende fødevarer: økologisk vin. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
Varestandarder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Obligatoriske oplysninger på vin: Alkoholindhold,
herkomst, aftappervirksomhed, varebetegnelse, importør og beskyttet oprindelsesbetegnelse/geografisk
betegnelse.
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