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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Håndtering af fødevarer, herunder: At

1

virksomheden har et funktionelt termometer, temperaturer i

1

div. Køle/fryse-møbler, adskillelse og tildækning af fødevarer
således at kontamineringer forebygges, faciliteter til hygiejnisk
håndvask, samt almindelig god hygiejne praksis i køkkenet
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Rengøring af lokaler med inventar herunder:
Produktionsområde, udsalgsområde, kundeområde, lager,
køle/fryse-møbler, gulv, vægge og diverse maskiner, ovne m.v.
samt opvaskemaskine på svært tilgængelige steder
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: køkken samt pizza/udsalgsområde. Ingen
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Dokumentation af virksomhedens egenkontrol,
herunder: Varemodtagelse, opbevaringstemperaturer,
opvarmningstemperaturer, nedkølingstemperaturer af div.
Fødevarer, fra 1.januar 2019 til d.d..
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

X

uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
Virksomheden har ingen hjemmeside.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
1 time 15 min.
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anmærkninger: Anprisning på menukort med bacon og skinke, stemmer overens med det de har i produktionen.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- og P-numre via www.cvr.dk
Særlige mærkningsordninger: Følgende er konstateret: Virksomheden anpriser med parmaskinke og feta på
menukort, de anvender lufttørret skinke og salattern i produktionen.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
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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