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Fødevarerejseholdet har udført kontrol på baggrund af kontrol i
4

anden virksomhed. Der er udleveret retssikkerhedsblanket og
vejledt om betaling for kontrollen.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Varmholdelse
af fødevarer.
Det indskærpes, at varmholdelse foretages på en måde, som
ikke bringer fødevaresikkerheden i fare. Virksomheden skal
dokumentere, at metoden, der anvendes til varmholdelse,
opfylder dette krav, med mindre temperaturen over alt i
fødevaren er mindst 65°C.
Følgende er konstateret: Virksomheden har i egenkontrollen
beskrevet at varmholdte fødevarer skal opbevares ved en
temperatur på minimum 65°C eller derover. Ved kontrollen d.d.
belv kogt marineret kylling og grissekød opbevaret ved mellem
52,2°C. og 53,0°C. Ansvarlig for virksomheden oplyste det
pågældende kød havde ligget i varembeholderen siden frokost,
hvor vi havde haft travlt, og låget til varmebeholderne derfor
havde været megt åbnet og lukket. Temperaturen blev målt kl.
1626. Virksomheden genopvarmede straks de to pågældende
retter til >75°C. .

X

Virksomheden havde ingen øvrige bemærkninger.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
3 timer 37 min.
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på udleverede retssikkerhedsblanket.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene.
Følgende er konstateret: I opvaskelokale, som er i direkte forbindelse med køkken, forefindes flere døde
kakerlakker under opvaskebord, i en gastrobakke med vand. Ligeledes kan bag sæbedispensere, i hyldeknægt og
bag en opslagstavle findes ekskrementer efter kakerlakker og flere døde kakerlakker. I vinkøleskab i kælder samt
i rum hvor der findes drikkevarer kan der ligeledes konstateres flere døde kakerlakker.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har for et par måneder siden bekæmpet for kakerlakker, og
siden har vi ikke set levende kakerlakker.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for opvarmning og opbevaring af fødevarer samt varemodtagelse
for april 2021.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Ophængning af kontrolrapport.
Det indskærpes, at i nye virksomheder skal der ved ejerskifte indtil modtagelse af kontrolrapport ophænges den
kontrolinformationsblanket, som udleveres af Fødevarestyrelsen.
Følgende er konstateret: Kontrolrapporten som er ophængt ved indgangen er ikke den korrekte kontorlrapport.
Det er tidligere virksomhed med CVR nummer 41818481 der er ophængt. Virksomheden har imidlertid meddelt
ejerskifte, hvorefter virksomheen retmæssigt skulle have ophængt en kontrolinformationsblanket.
Virksomheden havde ingen bemærkninger, udover "vi er nye".
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Mærkning og information: Kontrolleret markedsføring / anprisning i forhold til oprindelses land.
Politianmeldelse fremsendes. Fødevareinformation må ikke være af en sådan art, at den vildleder især med
hensyn til fødevarens oprindelsesland eller herkomststed.
Følgende er konstateret: På virksomhedens hjemmeside: https://vaca.dk/om-vaca/ og
https://vaca.dk/mexicansk-koebenhavn/ hvor man også kan bestille mad er der anført: "Med VACA vil vi gerne
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invitere dig til at smage mexicanske retter på en ny måde. Vi har taget udgangspunkt i det ægte mexicanske
køkken og eksperimenteret med at tilsætte sæsonens danske råvarer. Derfor kan du på menuen bl.a. finde
tomatiseret krydderflæskesvær, bløde tortillaer og salsa lavet af friske tomater og krydderurter." Der er desuden
anført: "Hos VACA får du mexicansk i København, med retter som er inspirerede af det mexicanske køkken –
fyldt med farver, og hos VACA nytænker vi retterne ud fra gode danske råvarer af høj kvalitet."
Sidst er det på hjemmesiden anført "Når vi hos VACA serverer mexicansk i København, får du et væld af smage
og et hav af smagskombinationer. Vi er tro overfor det mexicanske køkken, men vi tilsætter vores eget twist og
bruger danske råvarer, på den måde er VACA unik mexicansk i København."
Ved kontrollen d.d. er der fundet følgende råvarer fra følgende lande: Koriander fra Kenya. Iceberg salat fra
Spanien. Flæskesvær fra Spanien. Kylling fra Litauen. Hvedemels tortilla fra Tjekkiet. Dåsemajs fra Thailand.
Virksomhedens primær leverandører har ved kontrol d.d. oplyst at der ikke er indgået nogen aftale med VACA
vedr. oprindelse eller andre kvalitetskrav til fødevarer. Virksomheden bestiller og får leveret grøntsager, fra
anden leverandør.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Kylling, oks og grisekød.
Det indskærpes, at ledere af fødevarevirksomheder skal være i stand til at identificere, hvorfra de har fået
leveret en fødevare.
Følgende er konstateret: Af virksomhedens fremviste sporbarhed mangler der oplysninger om afsender og
leveringsdato. Begge dele er godt gjort under kontrollen. Det er dog systematisk at der på samtlige følgesedler
mangler angivelse af afsender og leveringsdato fra en navngiven leverendør. Virksomheden havde ingen
bemærkninger. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se
klagevejledning på bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Der er optaget fotos af de konstaterede forhold.
Der er ikke gennemført starthjælpsvejledning ved kontrollen d.d.

27-04-2021

