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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger:Hygiejniske håndvaskeprocedurer og
håndvaskeforhold, egnet og rent arbejdstøj samt hygiejnisk

1

håndtering og opbevaring af arbejdstøj og private genstande.
Kontrolleret opbevaring af fødevarer i køleskabe og lager,ok.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af virksomhedens
produktionsområder,ok.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for
varemodtagelse, opbevaringstemperaturen, opvarmning og
nedkølingskontrol siden 1/1 2019,ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret virksomhedens salg af
parmaskinke og seranoskinke
Følgende er konstateret: Seranoskinke er indkøbt, men endnu
ikke taget i brug. I menukort står parmaskinke. Virksomheden
har forklaret at det er oplyst hvor det blev købt at det er det

X

X

samme.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
1 time 30 min.
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Vejledt om at fødevareinformation ikke må være af en sådan art, at den vildleder forbrugeren f.eks. med hensyn
til fødevarens beskaffenhed, art, identitet, egenskaber, sammensætning, mængde, holdbarhed, oprindelsesland
eller herkomststed, fremstillings- eller frembringelsesmåde eller ved at tillægge den pågældende fødevare
virkninger eller egenskaber, som den ikke har.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret beskyttet betegnelse for seranoskinke,ok.
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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