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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
vin på lager.-ok. Gennemgået varemodtagelsesprocedure for
vin på bulk.-ok.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens skriftlige egenkontrolprogram
(HACCP-plan)for varemodtagelse og rengøring samt
sporbarhed.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret:link på
hjemmeside.
Følgende er konstateret:Link virker ikke efter opdatering.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om hvordan link kommer på hjemmeside.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter
samt registrering af følgende særlige aktiviteter: Import,
samhandel og økologi. Der enkelte produktionsændringer-
sortiment uændret.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer -vin,
herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført
modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer [kontrol af
løbende registreringer/ stikprøvekontrol af løbende regnskab
med udgangspunkt i fysisk vareoptælling af udvalgte råvarer
og/eller færdigvarer -vin/ kontrol af periodevise
balanceopgørelser / sporbarhedskontrol med udgangspunkt i
udvalgte produkter vin / kontrol af, at de fastlagte procedurer
følges]. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af
modtagne økologiske fødevarer -vin, herunder dokumentation
for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen
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anmærkninger.
Kontrolleret at regler og fastlagte procedurer for import fra 3. lande følges, herunder at korrekt udfyldte
kontrolattester følger med importerede økologiske fødevarer -vin fra Chile. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring af vin og tilberedning/tapning af vin. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse/ ingrediensliste/ recepter/ markedsførings-Ø) på følgende økologiske fødevarer:. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
identifikation og eventuelle ledsagedokumenter [for følgende fødevarer: Vin. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.


