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Kontrolbesøget sker på baggrund af en anonym
2

forbrugerhenvendelse.

1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret anvendelse af
hygiejniske faciliteter ved håndvask i køkken og på
personaletoilet med forrum-ok. Vejledt om placering af
arbejdstøj, herunder at det ikke opbevares i åbne kasser i
forrum, herunder oplyser virksomheden, at det fremover
opbevares i rum udenfor forrum -ok.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i opvaskeafdeling
samt rengøring i køkken, herunder borde og andre
produktberørende flader-ok. Drøftet procedurer for rengøring
af flader på kølelåger osv. således det sker efter rengøring af
gulv, således de fremstår rene og ikke er snavsede af sprøjt fra
gulv, herunder oplyses at procedurer ændres-ok
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for
perioden juni 2020 til idag for varemodtagelse,
opbevaringstemperatur, opvarmning og nedkøling-ok. Der er
lavet risikoanalyse, frekvens for dokumentation af CCP i skema,
og virksomheden oplyser, at frekvens for kontrol indføjes -ok.
Mærkning og information: Kontrolleret håndtering af fødevarer

X

under stegning i friture, herunder mærkning med glutenfri.
Det indskærpes, at fødevarer ikke må sælges under
omstændigheder, der er egnet til at vildlede forbrugerne med
1 time 45 min.
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hensyn til varens beskaffenhed.
Følgende er konstateret: Virksomheden oplyser i menukort under snacks, både fysisk menukort i restaurant og
på egen hjemmeside, at rustikke fritter er glutenfri. Rustikke fritter steges i samme friture og samme olie som
dybstegte pankorejer. Pankorejer indeholder hvedegluten. Så derfor kan rustikke fritter ikke anprises som
glutenfri.
Virksomheden havde følgende bemærkninger. De beklager meget og har allerede lavet nyt menukort, hvor
rustikke fritter ikke anprises som glutenfri, og dette nye menukort er sendt til print idag.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Jeg spurgte ind til fremstilling af glutenfri jordskokkechips, herunder oplyser virksomhed at disse frituresteges,
og at de indkøber bordfriture til stegning af disse, således de ikke kontamineres af olie i store friture-ok.
Virksomheden oplyser, at Jordskokkechips ikke serveres, før ny friture er indkøbt til fremstilling-ok.
Vejledt om regler vedrørende information om allergene ingredienser, herunder at virksomheden som minimum
skal skilte med, at oplysninger kan fås på forespørgsel.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter. Følgende
er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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