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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af
1

fødevarer, herunder temperatur, tildækning og adskillelse
under opbevaring, samt faciliteter for hygiejnisk vask og tørring

1

af hænder. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på administrativ bøde fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Kontrolleret
renholdelse af lokaler med udstyr og inventar, herunder
produktionsområde, barområde, lagerfaciliteter. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på administrativ bøde fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Kontrolleret
vedligeholdelse af lokaler med udstyr og inventar, herunder
produktionsområde, barområde, lagerfaciliteter. Ingen
anmærkninger. Virksomhede har linede gulvet og kanterne som
en midlertidig løsning, de oplyser at de på sigt vil skifte gulvet.
Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
risikoanalyse, herunder HACCP-plan.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

X
X

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
1 time
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kontrolrapport.
Følgende er konstateret: Det var kun side 1 af kontrolrapporten der var ophængt i virksomheden vindue samt
kontrorapporten var ophængt således af man havde svært ved at se smilyerne .
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for offrntliggørelse af kontrolrapporten.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Serrano skinke samt grana padano ifl.
fremvist faktura. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Anvendelse og anprisning af
Parmesan ost og serrano skinke.
Følgende er konstateret: Virksomheden anvender parmesan ost som anprist i menukortet de bruger Grrana
padano. 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.

Virksomheden er den 6. marts 2019 orienteret om, at anmærkninger til virksomheder med dårlig
regelefterlevelse medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
Dette indebærer, at Fødevarestyrelsen vil gennemføre endnu et ekstra kontrolbesøg i virksomheden, selvom der
på dette kontrolbesøg ikke er meddelt anmærkninger.
Det sker med henblik på at medvirke til en varig forbedring af virksomhedens regelefterlevelse.

23-05-2019

