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Fødevarerejseholdet har udført kontrol på baggrund af kontrol i
2

anden virksomhed.

1

Der er udleveret retssikkerhedsblanket og vejledt om betaling
for kontrollen.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Stikprøvevis målt temperatur i køledisk,
varmeholdelse og køleskab OK
Set faciliteter til hygiejnisk håndvask herunder sæbe, aftørrings
papir, koldt og varmt vand. Virksomheden har mundligt
redegjort for håndtering af opvarmning, optøning og
varmeholdelse herunder henviser ansvarlig kok til opskrifter,
hvori der ses tilstrækkelige procedurer for opvarmning. Yderlig
oplyser ansvarlig kok at der opvarmes til over 75 grader celsius
og derefter varmeholdes ved 65 grader celsius.
Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke redegøre
for håndtering på 2 produkter, hvor bedst før er udløbet i går.
Virksomheden benyttet dags dato tomater i tern og snittet
spidskål, uden at vurdere produktet.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.

X

Vejledt generelt om holdbarhed
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
3 timer 37 min.
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holdes rene.
Følgende er konstateret: Område ved opvaskemaskine fremstår med ansamling af råddent vand herunder kan
lugtes en sur lugt da fødevarestyrelsen rykkede rundt på 4 sæbe dunke.
Under inventar ses mørke og fedtet overflader herunder område under varmeholder og under kølebord. Langs
kanter og i hjørner ses snavs og mørke overflader. Fuger i gulv fremstår sorte med snavs
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden oplyser de 2 gange ugeligt rengøre gulvene.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Kontrolleret rengøring af redskaber og udstyr.
Det indskærpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes
ordentligt rene/ rent og om nødvendigt desinficeres.
Følgende er konstateret: Virksomheden benyttet mange stål container/kantiner, disse fremstår med sorte og
brune overflader og ligeledes på tilhørende låg. Flere hylder fremstår med klistret overflader og løst snavs. 2
tætningslister til kølebord fremstår med sorte belægninger. Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for
opvarmning og varmehold.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Ophængning af kontrolinformationsblanket.
Det indskærpes, at i nye virksomheder skal der ved ejerskifte indtil modtagelse af kontrolrapport ophænges den
kontrolinformationsblanket, som udleveres af Fødevarestyrelsen.
Følgende er konstateret: Virksomheden havde ingen kontrolinformationsblanket hængende ved indgangspartiet.
Medarbejderne oplyste at den havde de ikke set.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på fødevarer.
Det indskærpes, at ledere af fødevarevirksomheder skal være i stand til at identificere, hvorfra de har fået
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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: Virksomheden kunne ikke fremvise tilstrækkelig sporbarhedsdokumentation for: Ost,
frisk grønt og tequila.
Tilstede på kontrollen er 2 medarbejder. Sporbarhedsdokumentationen som anmodes under kontrollen, findes
delvist i en mappe og delvist ved at virksomheden går ind på en leverandør hjemmeside, hvoraf alle
virksomhedens ordre fremvises, med angivelse af navn på produkt, mængde, og dato.
Der fremvises sporbarhed, på frisk grønt og Gouda ost.
På følgeseddel fra navngivet leverandør af 16. april 2021 fremgår alene virksomhedsnavn ”VACA, Strandvejen,
Morten, Strandvejen 112, 2900 Hellerup”. Der er ikke angivet cvr.
På følgeseddel fra en anden navngivet leverandør af 21. april 2021 nr. 329554, fremgår Taqueria ApS Vaca
Strandvejen ved et cvr nr. som ikke tilhører den kontrolleret virksomhed.
Af online sporbarhed på en leverandør hjemmeside fremgår kundenavn Taqueria ApS Vaca Strandvejen, men
ingen angivelse af CVR.
Under kontrollen fremsendes sporbarhed på, Tequila, Gold / 500ml, fra en leverandør som følgende;
faktura nr. 250 af 22.april 2021 til VACA Strandvejen ApS CVR-nr. 42100307.
faktura nr. 166 af 25. februar 2021 til VACA – Strandvejen ved et cvr nr. som ikke er overens med den
kontrolleret virksomhed
Fotodokumentation medtaget.
Virksomheden havde ingen bemærkninger. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- nummer jf. https://datacvr.virk.dk/data/
yderlig oplyser virksomhedens repræsentant navne på ejeren, driftsleder og cvr oplysninger.
I virksomheden forefandtes MobilPay, som ved prøvekøb angav ”Vaca Hellerup, Strandvejen. Yderligere fandtes
en betalingsterminal. Af kvittering fra denne fandtes ingen oplysninger om virksomhedens CVR.
Optaget foto dokumentation for forhold.
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