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Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i
forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
1

Virksomheden er oplyser at der ikke er import fra lande
udenfor EU. Virksomheden er registreret til indførsel af
fødevarerkontaktmaterialer fra EU-samhandelslande.

1

Virksomheden indfører og markedsfører ikke fødevarer. Ingen
anmærkninger.

1

Kontrolleret importaktiviteter umiddelbart efter afsluttet
kontrol 2. november 2017. Følgende er konstateret:
Virksomheden bekræfter er at der er import af
fødevarekontaktmaterialer fra USA. Det drejer sig blandt andet
om materialer af metal, træ og plast, herunder Mandolin-jern.
Virksomheden er registreret til import af
fødevarerkontaktmaterialer fra tredjelande. Ingen
anmærkninger.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret tilsætningsstoffer i
forbindelse med centralt udpeget kampagne: Virksomheden
markedsfører ikke fødevarer. Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning:
Dokumentation for hvorfra fødevarekontaktmaterialer er

X

leveret: Set faktura på 1.) Fedtskillekande af SAN
(Styren-acrylonitril) EU-samhandlet, 2.) Ostehøvl, sort af PA
(polyamid) mærket "Gastromax", 3.) Mad tang af silikone, 4.)
1 time 30 min.
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blender mærket "blendtec" med kande af plast, 5.) Sous vide pose, Switzerland, 6.) grydeske mærket "exoglass"
EU-samhandlet.
Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Mærkningsoplysninger på fødevarekontaktmateriale(r) i forhold til
korrekt anvendelse. Følgende fødevarekontakmateriale(r) - ovennævnte er kontrolleret: 1.) indlægsseddel med
oplysninger om temperaturbegrænsninger, 5.) skilt i bitikken med oplysninger om plast type, max. temperatur
og typer af fødevarer, 6.) overensstemmelseserklæring fra leverandøren med relevante oplysninger.
Virksomheden anmodes om, at skaffe baggrundsdokumentation for fødevarekontaktmateriale(r) inden for 14
dage. Baggrundsdokumentationen for nr. 5.) Sous vide poser skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest 15.
november 2017.
Fødevareenheden har modtaget den anmodede baggrundsdokumentation på plast poser og har efterfølgende
konstareret følgende: Mærkning med nødvendige oplysninger om begræsninger i anvendelse for, at undgå
sundhedsfare er mangelfulde og IKKE korrekte på stikprøve nr. 5.) Sous vide poser. Der mangler ex. oplysninger
om begræsninger i kontakttid.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for mærkning, sporbarhed og oplysninger om begrænsninger i anvendelse jf.
tillægsside. Vejledt konkret om testbetingelser i forhold til mærkning med oplysninger om anvendelse jf.
tilllægsside."
Medtaget kopi af faktura på ovennævnte fødevarekontaktmateriale nr. 2. og 5. samt kopi af erklæring fra
leverandøren af nr. 6.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for hvorfra fødevarekontaktmaterialer er leveret:
Set faktura på Mandolin-jern mærket "Benriner vegetable slicer made in Japan". Ingen anmærkninger.
Virksomheden anmodes om, at skaffe baggrundsdokumentation for fødevarekontaktmateriale(r) inden for 14
dage. Baggrundsdokumentationen for Benriner vegetable slicer skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest 15.
november 2017.
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Fødevareenheden har modtaget den anmodede baggrundsdokumentation på Mandolin-jern uden efterfølgende
bemærkninger.
Medtaget kopi af faktura på Mandolin-jernet samt modtaget e-mail med Certifikat af 2014.
Vejledt generelt om regler for fødevarekontaktmaterialer af plast jf. bekendtgørelse nr. 822/2013 samt vejledt
konkret om krav til oplysninger i overensstemmelseserklæring på fødevarekontaktmaterialer af plast, herunder
mandolin-jern, jf. bilag 4 i EU-forordning nr. 10/2011.
Kontrolrapporten er ændret den 3. november 2017 på baggrund af nye oplysninger om import.
Kontrolrapporten er ændret den 4. december 2017 på baggrund af fremsendt baggrundsdokumentation på
plastposer og mandolin-jern.
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