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Tilsynet er udført på baggrund af en anonym
1

forbrugerhenvendelse. Fødevarestyrelsen er ikke bekendt med
forbrugerens identitet. Tilsynet har givet anledning til en
drøftelse om korrekt oplysning til kunderne. se lovgivnings
området mærkning og information.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af
fødevarer, herunder temperatur og adskillelse under
opbevaring, samt faciliteter for hygiejnisk vask og tørring af
hænder. Endvidere kontrolleret hensigtsmæssig placering og
antal af vaske samt forrum til toilet. Ingen anmærkninger.
Temperatur mål i varmeholdt kebab.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: rengøring og vedligeholdelse af
produktionskøkken med inventar, køleskabe, lagret og
serveringsområdet.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Set risikoanalyse, egenkontrolprogram og
dokumentation for varemodtagelse, opbevaringstemperatur,
opvarmning, nedkøling og varmholdelse fra oktober 2020 til
d.d. Set egnet termometer til måling af CCPér.

X

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
Mærkning og information: Følgende er konstateret:
1 time 15 min.
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Virksomheden har skrevet skinke og bacon på menukortet/skærme som hænger i virksomheden, men servere i
virkeligheden kun kalkun i form af strimlet kalkun som erstatning for skinke og skiver af okse som erstatning for
bacon. Virksomheden har på hjemmesiden og på papir menukort skrevet at alt skinke i virksomheden er
"kalkunskinke" og "oksebacon". Vejledt om at fødevareinformation ikke må være af en sådan art, at den
vildleder ved at give indtryk af, at den pågældende fødevare har særlige egenskaber, når alle lignende fødevarer
har samme egenskaber, navnlig ved specifikt at fremhæve forekomsten eller fraværet af visse ingredienser
og/eller næringsstoffer. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt korrekt om tydelig skiltning/information til kunden også på menukortet/skærme som
hænger i virksomheden.
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