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Fødevarerejseholdet har foretaget kampagnekontrol i
2

forbindelse med gennemførsel af OPSON - Beskyttede
betegnelser

4

Udleveret retssikkerhedsblanket og henvist til klagevejledning.
Vejledt om betaling for kontrol.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: Gorgonzola, Apetina Classic samt Grana Padano.
Behørig sporbarhedsdokumentation i form af fakturaer er
fremvist. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Parmaskinke.
Det indskærpes, at sporbarheden skal sikres i alle led og være
tilgængelig i virksomheden. Følgende er konstateret:
Virksomheden kunne ikke fremvise sporbarhedsdokumentation
for parmaskinke. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Vi fremsender sporbarhedsdokumentation
indenfor kort tid. Denne er ikke modtaget.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.

X

Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er kontrolleret uden

X

anmærkninger: Virksomheden markedsfører på menukort
55 min.
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forskellige retter bl.a. pizza med med gorgonzola. Virksomheden har fremvist dokumentation i form af
emballage og fakturaer på at dette er indkøbt. OK.
Bøde på 5.000 kr. fremsendes. Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører følgende fødevarer med
beskyttet betegnelse på menukort/hjemmeside: Parmaskinke, parmesan ost og fetaost. Virksomheden har
skiveskåret lufttørret skinke i beholder (som oplyses er parmaskinke) og Apetina Classic (blød ost i tern) som
fetaost. Der kan ikke fremvises faktura på indkøb af parmaskinke under kontrollen og denne er ikke
efterfølgende fremsendt. Virksomheden anvender en anden italiensk ost, Grana Padano, som ansvarlig oplyser,
anvendes som parmesan ost. I følge faktura oplyses navn på denne ost som Grana Padano. Virksomheden havde
følgende bemærkninger; Jeg sender dokumentation på indkøb af parmaskinke. Jeg var ikke bekendt med regler
for feta eller at Parmigano Reggiano har en beskyttet betgnelse. Vejledt generelt om regler for markedsføring af
fødevarer med beskyttet betegnelse.
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