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Fødevarerejseholdet har foretaget opfølgende kontrol.
2

Udleveret retssikkerhedsblanket og henvist til klagevejledning.
Vejledt om betaling for kontrol.
Mærkning og information: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Oplysninger om
"ferske køkkenklare tun" er tilrettet på hjemmesiden, da der
ikke har været tale om fersk men optøet tun. Ejer oplyser, at
man ikke siden sidste besøg har solgt frosset tun som fersk.
Virksomheden har fremvist faktura.
Oplysningerne om at ål sælges som frisk fangede og frisk
røgede er tilrettet på hjemmesiden, da der er tale om ål
indkøbt fra dambrug. Virksomheden har fremvist faktura.
Under tidligere kontrol fremgik det på virksomhedens
hjemmeside, at man udbød en rødvinssauce til salg, som ikke
var vedhæftet en ingrediensliste. Følgende er konstateret:
ingrediensliste er tilføjet hjemmesiden. Forholdet bragt i orden.
Der fremgik desuden ikke udspecificering af indgredienser på
mayonæse. Forholdet blev rettet under kontrollen. Konkret
vurderet at der er tale om en bagatelagtig overtrædelse.
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Af virksomhedens hjemmeside fremgår, at man i sin
"hjemmelavede mørbradgryde har sin egen
1 time 30 min.
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gourmetbrunchpølse". Virksomheden oplyser, at pølserne er fra slagteri/leverandør - men lavet på bestilling ud
fra den opskrift, som denne virksomhed har givet til sin leverandør. OK.
Det indskærpes, 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.
Følgende er konstateret:
Af virksomhedens hjemmeside fremgår, at man laver tarteletfyld og "...alle retter er lavet helt fra bunden".
Virksomheden oplyser, at kødet i tarteletfyldet er indkøbt i tern og leveres frosset. Der er tale om thailandske
kyllinger. Resten - bl.a. saucen - af tarteletfyldet er lavet i virksomhedens køkken.
Der er ikke tale om kyllinger, som virksomheden selv har kogt og pillet fra kyllingen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg synes det er ordkløveri. Men vi ændrer teksten, så det
fremstår at vores tarteletfyld er hjemmelavet - ikke længere at det er fra bunden. Indskærpelse medfører 2
gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
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