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Offentliggørelse af kontrolrapport: Offentliggørelse af
kontrolrapport. Virksomheden har hjemmeside med
1

markedsføring af FKM. Link til kontrolrapport åbner direkte den
eneste kontrolrapport. Virksomheden er vejledt om at der efter
i dag er to kontrolrapporter, og linket derfor skal lede til
virksomheden sted på findsmiley, således at det leder til begge
kontrolrapporter. Ingen anmærkninger.

1

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten samhandel. Virksomheden er korrekt
registreret til indførsel af fødevarekontaktmaterialer. Det
undersøges om virksomheden skal være registreret som engros
og virksomheden vil få besked herom i så fald.
Emballage m.v.: Fødevarekontaktmaterialer. Følgende er
kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden har ikke selv
brug af FKM men forhandling til private forbrugere og detail
virksomheder. Set overensstemmelseserklæringer fra to
leverandører af keramik (vaidava ceramics og Cukrasata), med
og uden glasur. Den ene på engelsk den anden på letisk. Vejledt
virksomheden om at dokumentation til myndigheder skal være

X

på et forståeligt sprog, fx engelsk, samt om at der bør henvises
til overholdelse af GMP forordningen 2023/2006.
Virksomheden oplyser at vaidava erklærer at deres glasur er
1 time 15 min.
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uden bly, set denne erklæring i den medfølgende produkt folder fra virksomheden. Vejledt om at
grænseværdierne for bly og cadmium i lovgivningen er ved at blive sat ned da de er for høje, og at
fødevarestyrelsen i mellemtiden opfordrer virksomheder at handle med varer uden bly og cadmium. Set
sporbarhedsdokumentation et led tilbage til leverandører. Virksomheden udfærdiger fakturaer til sine
detailvirksomheds kunder, men har ikke medtaget dem til kontrolbesøget i butikken. Vurderet som bagatelagtig
overtrædelse da det vurderes at virksomheden i øvrigt at god dokumentation og sporbarhed. Set oplysninger til
kunder, herunder at der er mærkning med glas og gaffel symbol præget i bunden af keramik, samt udleveret
folder med oplysninger om begræsninger i anvendelsen. Vejledt virksomheden om at for keramik er der krav om
at overensstemmelseserklæringer følger med til detail virksomheder på et sprog modtageren kan forstå. Ingen
anmærkninger.
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