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Kirk & Jensen Madoplevelser
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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af

ApS

kølepligtige fødevarer og gennemgået transport af fødevarer.
Gummersmarkvej 14

Ingen anmærkninger. Der var pt. ikke produktion i

4632 Bjæverskov

virksomheden under kontrol.

41388021

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

6699

anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler,
produktionskøkken, trailer og tørvarelager. Følgende er
1

konstateret: køletrailer har en del snavs i form af sort skimmel

1

langs kanter, vægge og ved døråbnning. Lister ved 2 døre i

1

produktionslokaler. Forholdet vurderes under de foreliggende

1

omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt
generelt om reglerne for rengøring.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af

1

køkken i form af døre og vinduer. Et køkken var åben efter

1

produktion. Vurderet til bagatel idet virksomheden ikke havde
fødevarer i produktion. Vejlet om vedligeholdelse af dør, hvor
der evt. mangler liste så der ophobes væske. Vejledt om at
fjerne folie på køleskabe og fryser.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for opbevaring af
køle- og frostpligtige fødevarer frem til dags dato.
Følgende er konstateret. Virksomheden har flere køle-og
fryseskabs dokumentation i egenkontrolprogrammet i forhold
til faktiske forhold. Forholdet vurderes som bagatel idet
virksomheden har solgt de resterende køler/fryseskabe og
resten er okey. Konkret vejledt om regler om revision af
egenkontrol og dokumentation af revisionen.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed i form af
faktura af indkøb af baconfrikadeller. Ingen anmærkninger.
Konkret vejledt om mærkning med oplysninger på
indfrysningsdato eller pakning på frost og kølevarer. Vurderet

X

til bagatel idet virksomheden har en ansat
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens brug og
udformning af ID-mærke. Ok. Virksomheden har valgt at
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1 time 15 min.
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vedlægge i flamingokasse til kunder og evt. på menuplanen, der fremsendes digitalt.
Kontrolleret virksomhedens aktiviteter. Ok. Konkret vejledt om regler om ansøgning ved væsentlige ændringer
f.eks. ophør af kølevogn i gården, deler lokaler med andre fødevirksomheder, bygningsmæssige ændrer.
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