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Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.

Egelund 35
6200 Aabenraa

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden

25682742

anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er
korrekt registreret til indførsel af fødevarekontaktmaterialer.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
- Sporbarhed
1

- Procedurer for tilbagetrækning
- Virksomheden har gjort rede for interne sensoriske test af nye
produkter.
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- Virksomheden har redegjort for hvor ofte de indhenter
dokumentation fra leverandører.
- Set virksomhedens overensstemmelseserklæringstemplate til
leverandører samt udfyldte versioner.

1
-Kontrolleret stikprøvevis dokumentation af følgende produkter
bl.a. fundet via hjemmeside:
take away boks: Set virksomhedens egen
overensstemmelseserklæring samt fra leverandør. Følgende er
konstateret: Sammensætning af produktet fremgår ikke
entydigt fra dokumenterne; det er derfor ikke muligt til at
afgøre om produktet er omfattet af plastforordningen.
Virksomheden er bedt om at indsende
baggrundsdokumentation.
- bambus-spisepinde: Set overensstemmelseserklæringer fra
leverandør samt virksomhedens egen
X

overensstemmelseserklæring. Følgende er konstateret: I
leverandørens overensstemmelseserklæring fremgår, at
spisepinde lever op til kinesiske standards. Der er ikke angivet,
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at de lever op til 1935/2004. Virksomheden har gjort rede for at have vurderet at disse overholder EU-kravene.
Vejledt generelt om sammenhæng mellem baggrunddokumenter og overensstemmelseserklæring.
Set deklaration fra leverandør, hvoraf det fremgår, at produkt ikke indeholder formaldehyd eller melamin.
-latexhandske: Set leverandør overensstemmelseserklæring og migrationstests samt virksomhedens egen
overensstemmelseserklæring.
-papirsugerør: Set migrationstest af papir (råvaren). Følgende er konstateret: Af produktblad fremgår, at
sugerøret er lavet af papir og fødevareegnet lim. Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for at lim er
egnet til kontakt med fødevarer. Ligeledes er migrationstesten ikke omfattet af papir på ydersiden, som har en
anden farve. Der er ikke blevet testet migration for det færdige produkt. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om fyldestgørende
dokumentation, som sikrer, at produktet er egnet til at komme i kontakt med fødevarer.
Vejledt generelt om dokumentation for overholdelse af art. 3 i 1935/2004.
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