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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Opbevaring og håndtering af fødevarer,
stikprøvevis målt temperatur i køl og frost. Faciliteter til

1

hygiejnisk vask og tørring af hænder.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Serveringsområde, samt kontrolleret
køleskabe.
Følgende er kontrolleret: Tilvirkningsområde. Følgende er
konstateret: Der er spindelvæv ved udsugning samt ved skab.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om
rengøring i områder/lokaler, hvor der håndteres fødevarer.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Vejledt om skadedyrssikring af
vindue i opvaskeafdeling.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Set virksomhedens dokumentation for
varemodtagelse og opbevaring for perioden april 2019 til d.d.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret:
Virksomhedens markedsføring på egen hjemmeside. Det
indskærpes, at virksomheder som markedsfører sig på egen

X

X

hjemmeside skal vise de seneste fire kontrolrapporter på et
synligt sted på hjemmesiden. Følgende er konstateret: Ved
tilsynet konstateres det at der fra virksomhedens hjemmeside
1 time 30 min.
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ikke er muligt at se de seneste fire kontrolrapporter. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi var ikke
klar over at det var et krav, men vi retter fejlen. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Mærkning og information: Kontrolleret at følgende produkter svare til det der anprises på menukort
(vildledning): Der anprises med "Røget Kulmule" og "Krydret Ventricina salami" i menukortet, udført
visuelkontrol af fødevaren samt dokumentkontrol af faktura. Ingen anmærkninger
Godkendelser m.v.: Vejledt konkret om regler for lokaler hvor der opbevares fødevarer (vinlager).
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret visuel og set dokumentation i form af en faktura på, at der anvendes
Serano Skinke. Ingen anmærkninger. Kontrolleret anvendelse af Gorgonzola. Følgende er konstateret: Der bruges
en anden blåskimmel ost i menuen. Virksomheden oplyser at de fremadrettet vil bruge Gorgonzola.
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.
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