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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Håndvaskefaciliter med sæbe og papir,

1

Opbevaringforhold for fødevarer i køkken samt målt

2

opbevaringstemperaturer i køle og fryseenheder.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret: Renholdelse af
følgende lokaler: Køkken med inventar, opvaskeområde,
diskområde og spiseområde. Ingen anmærkninger. Vejledt
konkret i mulighed for at øge rengøringsfrekvensen af svært
tilgængelige steder.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Stikprøvevis kontrolleret dokumentation for
udført kontrol af varemodtagelse, opbevaring,
varmebehandling og nedkøling for perioden siden sidste
kontrol til d.d.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: Lufttørret skinke i skiver 6 x 500g. Ingen
anmærkninger.
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Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: CVR.
Særlige mærkningsordninger: Det indskærpes, at parmaskinke
1 time 35 min.
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er en registret beskyttet betegnelse. At betegnelser som er beskyttet af EU-kvalitetsordningerne (BOB) ikke må
anvendes om fødevarer, som ikke lever op til de krav som er fastsat i varespecifikationen for det pågældende
produkt.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører deres skinke, som parmaskinke både online og på
menukortet. Virksomheden oplyste ved tilsynets start, at de ikke har noget parmaskinke i virksomheden. I løbet
af tilsynet ændrede virksomheden forklaring og fremviste en skinke i skiver, som de hævdede var parmaskinke.
Virksomheden kunne ikke fremvise sporbarhed på skinken, men kunne fremvise en faktura fra d. 16.april 2019,
hvor der var købt Lufttørret skinke i skiver.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden. Fotodokumentation af virksomhedens markedsføring af "Parmaskinke" og faktura på lufttørret skinke
er optaget.
Vejledt konkret om ophør af markedsføring af elitestatus, når denne er bortfaldet.

17-04-2019

