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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
1

vin i proces. Ingen anmærkninger. Mundtligt gennemgået

1

procedurer for håndtering af flasker i forbindelse med tapning,

1

herunder kontrol af fremmedlegemer. Ingen anmærkninger.

1

Mundtligt gennemgået procedurer i forbindelse med at få

1

udført lønarbejde i anden registreret virksomhed. Ingen
anmærkninger. Vejledt generelt omkring produktions / analyse

1

dokumentation i forbindelse med bl.a. mærkninger o.l.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af
produktionslokaler. Ingen anmærkninger
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse i
forbindelse med produktion og oplagring. Ingen anmærkninger
Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevis kontrolleret
virksomhedens risikoanalyse, der er ikke udpeget nogle ccp´er,
virksomheden anvender branchekode for vinavlere. Ingen
anmærkninger
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Stikprøvevis kontrolleret mærkning

X

af vin med Lot nummer, nettoindhold, ansvarlig virksomhed og
allergener. Ingen anmærkninger. Vejledt generelt omkring
anvendelse af anprisninger i forbindelse med mærkning og
1 time 30 min.
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markedsføring.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens cvr. nr. status. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Vejledt generelt omkring ansøgning og udarbejdelse af økologi procedurer i
forbindelse med en evt. omlægning.
Virksomheden er registreret til ordningerne BGB (regional vin) og Druesort / årgang. Stikprøvevis kontrolleret
overholdelse af regler i forbindelse med mærkning med "druesort / årgang". Ingen anmærkninger. Der mærkes
ikke med "regional vin".
Varestandarder: Stikprøvevis kontrolleret obligatoriske oplysninger på vin: Alkoholindhold, herkomst,
aftappervirksomhed og varebetegnelse. Ingen anmærkninger. Vejledt generelt omkring mærkning af
"sukkerindhold" i forbindelse med mousserende vin.
Tilsætningsstoffer m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: procedurer for afvejning og dosering af
tilsætningsstoffer.
Stikprøvevis kontrolleret at vin indeholdende tilsætningsstoffet(svovldioxid) overholder grænseværdierne. Ingen
anmærkninger
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: sporbarhed af fødevarekontaktmateriale.
Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Overensstemmelseserklæring(er) på fødevarekontaktmaterialer fra
leverandøren. Følgende fødevarekontaktmateriale(r) er kontrolleret: Plastslanger.
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