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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Stikprøvevis kontrolleret
opbevaring af vin på lager. Ingen anmærkninger. Vejledt
Industrihegnet 10

generelt omkring regler for tilbagekaldelse, herunder henvist til

4030 Tune

vejledning på hjemmesiden.

28660502

Hygiejne: Rengøring: Stikprøvevis kontrolleret rengøring i
forbindelse med opbevaring af vin på lager. Ingen
anmærkninger
1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Stikprøvevis kontrolleret

1

skadedyrssikring af Lagerlokale. Ingen anmærkninger

1

Virksomhedens egenkontrol: Vejledt generelt omkring
udarbejdelse af risikoanalyse i forbindelse med samhandel og
engrossalg. Henvist til FVST hjemmeside for inspiration.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Vejledt generelt om

1

reglerne vedr. visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside.

1

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: sporbarhed på fødevarer i forbindelse med

1

kontrol af aktiviteten samhandel.
Følgende fødevarer er kontrolleret: Vin med oprindelse fra
Sydafrika købt af virksomhed i EU. Stikprøvevis kontrolleret
dansk mærkning af allergene ingredienser
Følgende er konstateret: Enkelte vin havde ikke den danske /
svenske angivelse af "indeholder sulfitter".
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for dansk mærkning og evt.
anvendelse af tillægsetiket.
Godkendelser m.v.: Fulgt op på indskærpelserne om
registrering til engrossalg og samhandel fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ansøgning og
registrering ved Fødevarestyrelsen.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering som

X

importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten samhandel.
Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer
fra samhandelslande.
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Særlige mærkningsordninger: Vejledt generelt om regler for ansøgning i forbindelse med evt. salg af økologiske
fødevarer
Varestandarder: Stikprøvevis kontrolleret obligatoriske oplysninger på vin: Alkoholindhold, herkomst,
aftappervirksomhed, varebetegnelse og importør. Ingen anmærkninger
I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
skadedyrssikring, sporbarhed, anprisninger og registrering fx ved import, økologi samt væsentligt ændrede
aktiviteter.
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