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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: opbevaringsforhold for
1

færdigemballerede te.

1

Virksomhedens egenkontrol: Vejledt om at virksomheden skal
kunne fremvise en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for
alle virksomhedens aktiviteter. Vejledt om regler for
risikoanalyse ved import af fødevarer fra lande udenfor EU

2

samt vejledt om fødevarer under restriktioner/intitiveret
kontrol. Vejledt konkret om risikovurdering af fx. toksiner,
pesticider og GMO mv. ved import af te.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret offentliggørelse
af kontrolrapporten. Følgende er konstateret: de seneste
kontrolrapporter er ikke offentliggjort på virksomhedens egen
hjemmeside africantouch.dk. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt generelt om regler for offentliggørelse på
egen hjemmeside. Vejledt konkret om løsningsmuligheder.
Godkendelser m.v.: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg om registrering af detailsalg og import af te.
Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: virksomhedens vareudvalg, aktiviteter og
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registrering hos fødevarestyrelsen. Virksomheden importerer
materialer til direkte fødevarekontakt samt te fra lande uden
30 min.
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for EU.
Særlige mærkningsordninger: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg om import af te mærket
økologisk. Forholdet er bragt i orden. Virksomheden oplyser at der ikke længere markedsføres te som økologisk.
Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg om tungmeller fra keramiske genstande.
Forholdet er ikke bragt i orden. Virksomheden har dog indhentet analyseattester på keramik fra Potters
workshop. Gennegået fremsendte dokumenter siden forrige kontrolbesøg. Dokumentationen er forbedret, men
fortsat ikke tilstrækkelig ifølge relevante regler.
Det indskærpes, at der skal forelægge dokumentation for at keramiske og emaljerede genstande ikke afgiver
mere bly eller cadmium end tilladt. Følgende er konstateret: Virksomheden kan ikke fremvise dokumentation for
overholdelse af grænseværdier for tungmetaller for udvalgte keramisk genstande bestemt til at drikkes af
(mundranden). Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi er i kommunikation med Potter’s Workshop
om analyser, men der har været en misforståelse i kommunikationen, så vi har endnu ikke fået noget nyt tilbage
fra dem.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt generelt om reglerne for grænseværdier for genstande bestemt til at drikkes af (mundranden) jf.
bekendtgørelse nr. 822/2013, bilag 4 samt vejledt konkret om analysemetode bestemt henholdsvis på arealet
(mg/dm2) og volumen (mg/liter).
Fødevareenheden har udtaget prøver af keramiske genstande til nærmere undersøgelse.
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