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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på indskærpelse fra
1

sidste kontrol: Forholdet er bragt i orden. Følgende er
kontrolleret: Kontrolleret Håndvaskefaciliter med varmt/koldt

1

vand samt sæbe og papir i produktionslokale. Ingen
anmærkninger. Kontrolleret opbevaring af fødevarer på køl og
frost. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra sidste
kontrol. Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret:
Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: Kontrolleret rengøring
af køleskabet i lagerrummet. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
hylder i køleskabet i lagerrummet: Vejledt konkret om
løsningsmulighed for korrekt vedligehold af hylder i køleskab,
da flere hylder fremstod med lette afskalninger samt vejledt
generelt om regler for vedligeholdelse af gummelister, da
gummilisten i grønt køleskab var revnet. Virksomheden oplyser
at de vil bestille et nyt køleskab.
Kontrolleret: Forrum til toilet. Følgende er konstateret: Væg i
forummet til toilet slutter ikke tæt til loft.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

X
X

som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for forrum til toilet.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Markedsføring
1 time 45 min.
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af elitestatus på egen hjemmeside.
Det indskærpes, at virksomheden skal fjerne elitestatus på egen hjemmeside når denne ikke længere har
elitestatus. Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører med elitestaus på egen hjemmeside. Vejledt
konkret om at opdatere hjemmeside med de 4 seneste kontrolrapporter. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Det får vi orndet. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Kontrolleret: Ophængning af kontrolrapport.
Det indskærpes, at kontrolrapporten, umiddelbart efter at virksomheden har modtaget denne, skal ophænges
ved indgangspartiet til virksomheden. Kontrolrapporten skal placeres således, at den til stadighed er let synlig og
læsbar for forbrugerne, inden disse betræder virksomhedens forretningsområde. Følgende er konstateret: Side
2 af Kontrolrapporten fra sidste kontrolbesøg d. 11.04.2019, hvor der er beskrevet en indskærpelse på særlige
mærkningsordninger er ikke ophængt og er dermed ikke let synlig og læsbar for forbrugerne.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden oplyser at side 2 har været hængt op indtil onsdag
d. 5.06.2019, hvor de fik sat et nyt menukort op. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Lufttørret skinke. Ingen
anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret anprisninger på menukort og online. Virksomheden
anpriser med at pizza navnet hedder lux parma og at ingredienser er lufttørret skinke, gorgonzola, mixet salat og
parmesanost. Virksomheden oplyser at lux parma kun er navnet på pizzaen samt at kunderne selv kan læse
ingredienser på ingredienslisten.
Vejledt om skærpet kontrol.
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