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Fødevarerejseholdet har udført kontrol på baggrund af kontrol i

2

anden virksomhed. Der er udleveret retssikkerhedsblanket og
vejledt om betaling for kontrollen. Manager for virksomheden
forlod virksomheden kl. 18:25. Der er optaget billede
dokumentation under kontrollen.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret stikprøvevis
temperatur for varmholdelse af bønner og mexicansk kødsauce
i produktionsdisk samt ansvarlig har redegjort for opvarmning
af fødevarer, ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til
bekæmpelse af skadegørere.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger
til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret Der bliver opbevaret bøtter med
Chicharricos (flæskesvær) under halvtag i baggård til
virksomheden, samt at der blev opbevaret Chicharricos
(flæskesvær) og krydderier i skur ved toilet. Der var en
afløbsrist på gulv med ca. 5 cm. åbning) derved er der

X

mulighed for at skadedyr kan komme til produkterne.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Kan godt se at
det er et problem, jeg fjerner det med det samme.
3 timer 50 min.
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Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden. Vejledt konkret om vedligeholdelse af lokaler hvor der opbevares og håndteres fødevarer.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse.
Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens
aktiviteter. Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke fremvise en risikoanalyse der dækkede
virksomhedens aktiviteter. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg har arbejdet her siden juni 2020.
Vi har ikke haft egenkontrolprogram og risikoanalyse siden vi opsagde abonnementet med e-smiley i februar
2021. Vi skulle have haft risikoanalysen fra e-smiley men har ikke fået den endnu. Vi har endnu ikke gennemført
egenkontrol endnu.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
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:
Kontrolinformationsblanket var ikke ophængt ved indgangsdør. Ved indgangsdør var ophængt kontrolrapport fra
tidligere ejer af 24-02-2021 ved navn Taqueria Aarhus, Mejlgade cvr: 41818441.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Maneger for virksomheden oplyser: Jeg troede at det var den
kontrolrapport og det cvr-nummer der er på kontrolrapport af 24-02-2021 der hørte til virksomheden, jeg vidste
ikke at der var kommet nyt cvr-nummer på virksomheden.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret instruktion af medarbejdere der tilvirker fødevarer i hygiejne.
Det indskærpes, at den, der er ansvarlig for en virksomhed, skal sikre at ansatte, der tilvirker fødevarer, er
behørigt instrueret til dette.
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Følgende er konstateret: Personale (3 navngivende personer) der arbejde dags dato i virksomheden kunne ikke
redegøre for egenkontrolprocedure herunder krav til opbevaringstemperatur, opvarmning, nedkøling, hygiejnisk
håndtering af fødevare herunder anvendelse af egenkontrolprogram og risikoanalyse. Maneger som mundligt
kunne redegøre for enkel egenkontrolprocedurer Forlod virksomheden kl 18:20 (fyraften). Virksomheden havde
ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, Se klagevejledning på
bagsiden.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på fødevarer herunder kødvarer, krydderier og pandekager.
Det indskærpes, at ledere af fødevarevirksomheder skal være i stand til at identificere, hvorfra de har fået
leveret en fødevare. Til det formål skal der etableres systemer og procedurer, hvorved sådanne oplysninger kan
stilles til rådighed for de kompetente myndigheder på deres anmodning.
Følgende er konstateret: Det konstateres, at sporbarheden ikke er tilstrækkelig. Varerne der sendes fra eksterne
leverandører stiles til Taqueria ApS. En virksomhed som af egen drift har meldt deres ophør som virksomhed hos
Fødevarestyrelsen, og af fakturaerne fremgår det, at varerne leveres til den tidligere virksomhed på adressen. På
følgeseddel til virksomheden sendt fra leverandør d. 26/4-21 fremgår navnet ”Christian” som den ansvarlige hos
Vaca, Mejlgade 17. Manager oplyser, at han ikke kender nogen med det navn i Vaca, Mejlgade 17.
På kødvarer, krydderier og pandekager forefindes der ingen fakturaer i restauranten. De ligger hos supervisoren
for restauranten, oplyser manager. Sporbarhed er ikke tilstrækkelig.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Bestillingen af fødevarer styrer Superviser og fakturaer ligger hos
leverandør. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se
klagevejledning på bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
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