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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret anvendelse af
hygiejniske faciliteter ved håndvask-ok. Kontrolleret
opbevaringstemperatur og hygiejnisk opbevaring af fødevarer i
1

kølere i køkken-ok. Kontrolleret opbevaringstemperatur i
kølemontre, herunder konstateret at rullegardin må være op
foran fødevarer for korrekt temperatur-ok Idag vejledt om at
fødevarer til enhver tid må opbevares i henhold til gældende
lovgivning, letfordærvelige fødevarer max 5 grader. Vejledt om
mulighed for at støvsuge rist foran udblæsning i kølemontre.
Vejledt om reglerne for at private fødevarer ikke kan opbevares
i køkken/ barområde i køleskab til virksomhedens fødevarer.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i køkken, herunder
drøftet mulighed for at flytte bord for at lette rengøring af fliser
bag stålbord, og virksomhed oplyser at dette flyttes og fliser
rengøres når medarbejder kommer-ok
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for
perioden april til idag for varemodtagelse,
opbevaringstemperatur, opvarmning, nedkøling og
varmholdelse af fødevarer-ok.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolrapporten er anbragt

X

synligt i virksomheden -ok. Vejledt om reglerne for at
kontrolrapport fremgår af egen hjemmeside, ansat mente den
skulle være der, men kunne ikke finde den -de følger op-ok
2 timer

Kontrolrapport
Bühlmann Airport Hotel

Ny Lufthavnsvej 96
9400 Nørresundby
35474188

side 2 af 2

Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret at kravene til brug af det økologiske spisemærke med økologiprocent:
30-60 % er overholdt. Kontrolleret regnskab for maj,juni, juli 2018. Vejledt om at der i deres regnskab føres med
eller uden moms konsekvent. Ved en fejl var enkelte ført med moms, virksomheden oplyser, at det er planen, at
der føres uden moms. Ved tilsyn vejledt om at der i regnskab kolonne c angives det samlede køb, både
konventionel og økologiske fødevarer. Vejledt generelt om korrekt udfyldelse af regnskab. Enkelte mangler blev
rettet, og økologi% er stadig overholdt-ok
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