0

Atelier September

1

27-02-2018
Gothersgade 30
1123 København K

22-06-2017

33340109

1
1
1

24-02-2017
1
1

26-10-2016

1
1
1

side 1 af 2

Kontrolrapporten er ændret den 21. marts 2018.
1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Temperatur, adskillelse og opbevaring af
fødevarer i køleindretninger og lager samt sæbe og
engangshåndklæde ved håndvaske. Kontrolleret procedure for
behandling af fødevarer herunder opbevaring og produktion.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
Serveringslokale med område for ekspedition og opvask,
område for isternings- og kaffemaskine, inventar, redskaber og
lagerkælder. Vejledt konkret om, at diske skal være udformet så
den kan rengøres.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler:Serveringslokale med område for ekspedition og
opvask, område for isternings- og kaffemaskine, inventar,
redskaber og lagerkælder. Ok. Virksomheden oplyste at gulvet i
ekspeditionsområdet males.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret stikprøvevis punkter i
virksomhedens egenkontrolprogram samt dokumentation for
varemodtagelse, opbevaring, opvarmning og nedkøling i

X

perioden fra 1. oktober 2017 og frem til d.d.. Ingen
anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
1 time
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uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
Mærkning og information: Der er stikprøvevis kontrolleret for sporbarhed på frugt og grønt via faktura. Ok.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Følgende er konstateret: Virksomheden oplyser, at de pt. ikke indfører fødevarer fra andre lande. Stikprøvevist
kontrolleret dokumentation for sporbarhed på fødevarer som virksomheden har købt/modtaget. Vejledt om at
aktiviteten bør afmeldes, hvis virksomheden ikke længere ønsker at importere.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ændret cvr. nr. til 38758098. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om at virksomheden skal
indsende oplysning, via blanket på Fødevarestyrelsens hjemmeside, om ændret cvr. nr.
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