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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Målt opbevaringstemperaturer i

1

kølefaciliteter herunder adskillelse af fødevare således at

2

diverse kontamineringer forebygges. Faciliteter til hygiejnisk
håndvask herunder, koldt og varmt rindende vand samt sæbe
og aftørringspapir i produktionsområde. Kontrolleret toilet
med forrum.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Produktionsområde herunder overflader som
kommer i kontakt med fødevarer fremstår hele, tætte og
vaskbare. Vægge, gulv og inventar.
Følgende er konstateret: Køleskuffer fremstår ikke rent.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om regnøring hvor der opbevares fødevarer.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Skadedyrssikring af
gulvriste.
Følgende er konstateret: 1 gulvrist er ikke fastmonteret og der
er ingen synlig vandlås.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

X

X

som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for skadedyrssikring.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
2 timer
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anmærkninger: Stikprøvevis kontrolleret dokumentation for modtagerkontrol af kølevarer, temperaturkontrol af
køleindretninger, opvarmning, varmholdelse og nedkøling for perioden indeværende år og frem til dags dato.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Virksomhedens markedsføring på egen hjemmeside.
Det indskærpes, at virksomheder som markedsfører sig på egen hjemmeside skal vise de seneste fire
kontrolrapporter/kontrolresumeer på et synligt sted på hjemmesiden.
Følgende er konstateret: På virksomhedens hjemmeside er der linket til fire ældre kontrolrapporter fra 2015 og
der findes ikke link til virksomhedens nyeste kontrolrapporter. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi
får det ordnet. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Generelt vejledt om er regler på området herunder at virksomheder, som på egen hjemmeside markedsfører
produkter eller har aktiviteter omfattet af fødevarelovgivningen, har et let synligt sted på hjemmesiden hvorfra
der vise virksomhedens kontrolresume.
samt konkret om at som genvej til disse, kan virksomheden på hjemmesiden, f.eks. bruge ”lup-ikonet” eller et
hyperlink med teksten: ”Se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter” og et link i denne forbindelse.
Ligeledes er der konkret vejledt om hvordan virksomheden i praksis opretter genveje som er beskrevet på: Find
smiley ´s hjemmeside: www.findsmiley.dk Virksomhedens ejer oplyser at dette gøres med det samme.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden anpriser med bacon.
Virksomheden har fremvist dokumentation for indkøb af produkterne.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret korrekt CVR og P-nummer via. <http://www.cvr.dk>: Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Det indskærpes, at fetaost, parmesanost og parmaskinke er registrerede
beskyttede betegnelser. 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 anpriser i deres menukort at de benytter fetaost, parmesanost og
parmaskinke, men benytter istedet salatost, grana padano, samt lufttørret skinke. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Jeg har får styr på det. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
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