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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: faciliteter til
1

hygiejnisk vask og tørring af hænderne. Det indskærpes, at der
skal være et tilstrækkeligt antal håndvaske, der er

2

hensigtsmæssigt placeret og specielt beregnet til håndvask.
Håndvaskene skal være forsynet med rindende varmt og koldt
vand og faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænderne.
Der skal om nødvendigt være separate faciliteter til vask af
fødevarer.
Følgende er konstateret: Virksomheden har under ombygning
placeret en vask i et lokale ved siden af køkkenet. Der anvendes
viskestykker til aftørring af hænder. Der ligges papirsservietter
frem under tilsynet. Virksomheden anvender færdig snittet
salat under ombygningen. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Nød løsning under ombygning.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende udstyr:
Ventilationsgitter, gulv, hylder, vægge i 3 Kølerum.
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 15 min.
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kontrolrapport.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret virksomhedens hjemmeside for markedsføring af produktet bacon på
menu kortet. Uden anmærkninger.
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.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Serano skinke, Bacon. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Det indskærpes, at feta og parmasan er en registret beskyttet betegnelse. At
betegnelser som er beskyttet af EU-kvalitetsordningerne, BOB ikke må anvendes om fødevarer, som ikke lever
op til de krav som er fastsat i varespecifikationen for det pågældende produkt.
Følgende er konstateret: Virksomheden anpriser Feta og Parmesan på deres menu kort. Virksomheden anvender
salatost i tern og Grana Padano.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Har lige fået lavet ny hjemmeside. Vil få rettet op på
forholdet.Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning
på bagsiden.
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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Kontrolleret at fødevarer som serrano skinke der markedsføres til forbrugeren er forsynet med anvendelse af de
korrekte EU symboler og anvendelse af de korrekte udtryk. (»beskyttet oprindelsesbetegnelse« eller »beskyttet
geografisk betegnelse« eller de dertil svarende forkortelser GTS. Ingen anmærkninger.
Vejledt konkret om nedtagning af elitemærkat.
Foto dokumentation foretaget.
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