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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol i forbindelse med
1

kontrolkampagnen OPSON - Beskyttede betegnelser.

2

Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for

4

kontrol.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler/udstyr.
Det indskærpes, at lokaler/udstyr, hvor der findes fødevarer,
skal holdes rene og i god stand.
Følgende er konstateret: Køkken fremtræder generelt snavset.
Gulv er beskidt, fronter på skabe, skuffer og låger trænger til
grundig rengøring, idet det er fedtede belægninger.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi vil gøre det
rent.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: Bøffelmælkmozzarella, Gorgonzola, Grana Padano
og San Daniele skinke. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Det indskærpes, at virksomhedens
registrering skal være dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomheden samhandler fødevarer

X

fra Italien uden at være registreret hertil. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Virksomheden vil straks bringe

X

forholdet i orden. Indskærpelse medfører gebyrbelagt
1 time 5 min.
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opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, Se klagevejledning på bagsiden.
Særlige mærkningsordninger: Bøde kr 5.000 fremsendes. Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører
på menukort Parmaskinke og Parmesanost, men har ikke indkøbt dette. De anvendte produkter var under
kontrollen uemballerede. Virksomheden har siden virksomhedens start pr. 01.8.2016 anvendt "San Daniele"
skinke eller en anden billigere skinke i stedet for Parmaskinke. Virksomheden har i perioder anvendt Grana
Padano i stedet for Parmigiano Reggiano ( den beskyttede betegnelse for Parmesanost ). Virksomheden oplyste,
at den indkøbte SanDaniele er dyrere end Parmaskinke, samt at den er en meget bedre kvalitet. Virksomheden
anvender derfor de beskyttede betegnelser Parma og Parmesan uretmæssigt.
Kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden markedsfører på menukort bøffelmælkmozzarella og
gorgonzola.Virksomheden har fremvist dokumentation, i form af emballage og fakturaer, på at dette er indkøbt.
Foto optaget.
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