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Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
Egelund 35

kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er

6200 Aabenraa

korrekt registreret til indførsel af

25682742

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
import af restriktionsvarer.
Det er konstateret, at virksomheden ikke importerer
fødevarekontaktmaterialer under restriktion/intensiveret
kontrol. Virksomheden oplyser, at den ikke importerer
køkkenredskaber fra Kina.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning:
-Virksomheden har gjort rede for indhentning af dokumenter
inden samarbejde med ny leverandør går i gang, herunder at
der sikres dokumentation på, at produktet, som fremstilles i 3.
1

land, fremstilles iht. GMP-forordningen.
Vejledt generelt om dokumentation for overholdelse af
GMP-forordningen.
Virksomheden har gjort rede for gennemgang og fornyelse af
dokumenter samt nyt system, som bliver lanceret i løbet af

1

denne måned.
-Overensstemmelseserklæringer samt
baggrundsdokumentation (migrationstest) på
fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren.
Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret:
-papkop med plastfilm
-aluminiumsbakker
-plastbøtter (towerpac)
Vejledt generelt om dokumentation fra leverandør for at
produkter er fri for tungmetaller.
Virksomhedens overensstemmelseserklæringer på
fødevarekontaktmaterialer til kunderne.
Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret:

X

-papkop med plastfilm
-aluminiumsbakker
-plastbøtter (towerpac)
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Følgende er konstateret: I virksomhedens ældre version af overensstemmelseserklæringen, som er udfyldt af
leverandørerne, er der ikke en specifik varebeskrivelse. Således er det ikke muligt at koble
overensstemmelseserklæringen med f.eks. migrationstest eller virksomhedens egen
overensstemmelseserklæring. F.eks. ved overensstemmelseserklæring fra plastbøtter vises på foto at disse er
gennemsigtige. På overensstemmelseserklæring fra leverandør findes også et produkt med sort/rød farve, som
er varmeresistent. Virksomheden har kun én Doc for begge produkter.
Virksomheden har fremvist revideret skabelon, som er blevet udsendt til leverandører og som forventes at
komme retur inden sommer.
På virksomhedens egne overensstemmelseserklæringer genereres dato automatisk. Der er ved alubakker
angivet at disse er egnet til alle typer fødevarer foroven og længere nede står begrænsningerne. Virksomheden
oplyser at der er igangsat revidering af egne overensstemmelseserklæringer.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om sammenhæng mellem produkt og dokumentation, herunder overensstemmelseserklæring
og migrationstest.
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