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Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er konstateret:
1

JUST EAT har lavet en hjemmeside til virksomheden, linket er
svært at finde for forbrugerne. Man skal først trykke bestil

2

online og derefter info, før man komme til linket.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden vil
kontakte JUST EAT.
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.
Vejledt omkring nedtagning af Elite mærke.
Mærkning og information: Følgende er konstateret uden

X

anmærkninger: virksomheden anpriser på menukort med
bacon. Dette stemmer overens med de faktiske forhold.

X

Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Bacon via
1 time
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faktura.
Særlige mærkningsordninger: Det indskærpes, at fetaost, parmesanost, bøffelmozzarella 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, bøffelmozzarella,
parmesanost og parmaskinke, men benytter istedet salatost, grana padano, mozzarella samt lufttørret skinke.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg finder en løsning med det samme, jeg handler nye produkter
i morgen. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning
på bagsiden.
Vejledt om EU-kvalitetsordningerne for beskyttede betegnelser (BOB/BGB/GTS) som har til formål at sikre
beskyttelsen af deres navne mod bl.a. misbrug, antydning og efterligning og hjælpe forbrugerne ved at give dem
oplysninger om produkternes specifikke karakter:
BOB omfatter landbrugsprodukter og fødevarer, der er fremstillet, forarbejdet og tilberedt i et bestemt
geografisk område ved hjælp af anerkendt knowhow.
BGB omfatter landbrugsprodukter og fødevarer, der er tæt knyttet til det geografiske område. Mindst én af
faserne i produktionen, forarbejdningen eller tilberedningen skal finde sted inden for det geografiske område.
GTS fremhæver den traditionelle karakter, enten med hensyn til råvarer, sammensætning eller
produktionsmetode.
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