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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring og
1

adskillelse af fødevarer i køleskabe og køle-fryserum herunder
opbevaringstemperatur. Følgende er konstateret: Der blev

1

opbevaret enkelte emballerede fødevare på gulvet i kølerum og
fryserum. Virksomheden rettede straks fejlen og oplyser at
man strammer op på proceduren. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse.
Kontrolleret opbevaringstemperatur i køle- fryserum og
køleskabe. Ingen anmærkninger
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af køkken. OK
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
dokumentation af opbevaringstemperatur og nedkøling fra
januar 2019 til dags dato. Ingen anmærkninger. Vejledt regler
for dokumentation af varemodtagelse.
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

X

X

hjemmesiden. Følgende er konstateret: Det er ikke muligt at se
de sidste 4 kontrolrapporter på virksomhedens hjemmeside da
der er ikke er lavet et link til findsmiley.dk.
1 time 30 min.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi viste ikke at det var et krav, men det bliver lavet hurtigst
muligt. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Mærkning og information: I forbindelse med kontrolkampagnen "" er der konstateret at der anprises med
"Bacon" i menukortet. Kontrolleret visuel og på faktura at produktet svare til det der angives på menukortet.
Ingen anmærkninger
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret visuel og set dokumentation i form af en faktura på, at der anvendes
"Gorgonzola" som der anprises med på menukortet. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret anprisning med "Parmaskinke" i menukort. Følgende er konstateret: Kontrolleret visuel og set
dokumentation i form af en faktura på, at der anvendes "lufttørret skinke" og ikke Parmaskinke.
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.

17-06-2019

