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Udleveret flyer om Smileyændringer i 2022.
1

Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende

1

fødevarer: Grana Padano, Gorgonzola og Parmaskinke. Ingen

2

anmærkninger.
Følgende er konstateret: Virksomheden har indkøbt 6 dåser
a`1500 g hvorpå det fremgår af emballage at det er hvid ost i
lager +60 % af bon fra detailsupermarkeder står der at det er
YAYLA feta ost 60%.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt omkring at produkt og kvittering skal stemme overens.
Vejledt om sporbarhedsreglerne, herunder afsender og
modtager oplysninger. Endvidere er der vejledt om, at en bon
ikke er tilstrækkelig sporbarhedsdokumentation. Virksomheden
oplyser, at der enkelte gange indkøbes ved
detailsupermarkeder.
Der er udtaget billeder af emballage og kvittering.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er kontrolleret uden

X

anmærkninger: Kontrolleret virksomhedens menukort og
hjemmeside i forhold til om der markedsføres fødevarer
omfattet af reglerne om beskyttet betegnelse. Der
45 min.
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markedsføres: Gorgonzola og Parmaskinke der er omfattet af Beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB). Af
emballagen på de 2 nævnte produkter fremgår det at disse er mærket med symbol for den beskyttede
betegnelse.
Det indskærpes, at fetaost, parmesan og bøffel mozzarella er registrerede beskyttede betegnelser. At
betegnelser som er beskyttet af EU-kvalitetsordningerne (BOB/BGB/GTS) 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 angiver i menukort og på hjemmeside at der benyttes feta, parmasan og
bøffel mozzarella, af emballagen på de 3 nævnte produkter, benytter virksomheden blød hvid ost i lage +60% i
stedet for feta, grana padano i stedet for parmesan og mozzarella i stedet for bøffel mozzarella.
Feta ost til pizza nr. 38 og salat nr. 182
Parmesan til pizza nr. 34 og 47
bøffel mozzarellaost til sandwich nr. 49 og salat nr. 183.
Virksomheden oplyser at fremover vil købe de korrekte råvarer og evt. lave menu kortet om.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. 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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