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Fødevareenheden har fremvist blanket med information om
Fødevarestyrelsens kontrol og retssikkerhed mv. for
Mesterlodden 42

virksomhedens repræsentant ved indgangen til virksomheden.

2820 Gentofte

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

27671357

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside www.quooker.dk
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Emballage m.v.: Fulgt op på indskærpelse om
overensstemmelseserklæringer (DoC) for
fødevarekontaktmaterialer fra forrige kontrolbesøg. Forholdet
1

er ikke bragt i orden. Det indskærpes, at virksomheden skal
sikre, at fødevarekontaktmaterialer ledsages af en
overensstemmelseserklæring. Følgende er konstateret:
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Virksomheden markedsfører, EU-samhandler og engroshandler
beholdere, filtre, haner mv af dele til direkte kontakt med
drikkeklar kogende vand og kulsyreholdigt vand, uden at
virksomheden kan vise DoC eller anden relevant
dokumentation med reference til regler for
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fødevarekontaktmaterialer. Det gælder fx. dele til Quooker
CUBE køleenhed og Quooker PRO# med materialer af EPDM
(gummi), stål, Polysulfone, PTFE, POM (plast), uden DoC
indeholdende oplysninger om identifikation af
produktet/materialetyper, anvendelse oplysninger om stoffer
med specifikke migrationsgrænser og dual uge additiver,
udstedelse af erklæring og underskrift.
Virksomheden har dog tidligere fremsendt dokumenter på
samme materialer med reference til anden lovgifning,
herunder EU-regler tryk og strøm.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi er igang
sammen med ekstern rådgiver. Vi forstår at de danske
myndigheder fortolker reglerne anderledes end fx. Holland.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
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Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Virksomheden er ved forrige kontrol 20-1-2020 og 27-05-2020
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vejledt om relevante regler for fødevarekontaktmaterialer. Desuden vejledt om regler for
overensstemmelseserklæringer skal ledsager fødevarekontaktmaterialer både fra virksomhedens leverandør og
til virksomhedens kunder.
Vejledt konkret om procedure for tilbagetrækning i tilfælde af at virksomheden har mistanke til eller konstaterer,
at fødevarekontaktmaterialer ikke lever op til reglerne og der er risiko for fx. sundhedsfare.
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