NORDIC PUBLISHER GROUP ApS

2

20-11-2020
Industrivej 20D
9310 Vodskov

06-08-2020

36435844

1
2

04-06-2020

Godkendelser m.v.

1

side 1 af 2

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
1

egen hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens aktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for
virksomhedens aktiviteter.
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Emballage m.v.: Kontrolleret overensstemmelseserklæringer og
baggrundsdokumentation for fødevarekontaktmaterialer.
Det indskærpes, at virksomheden skal sikre, at
fødevarekontaktmaterialer ledsages af en
overensstemmelseserklæring og/eller tilstrækkelig
baggrundsdokumentation når det importeres fra 3. lande.
Følgende er konstateret: Overensstemmelseserklæringer og
baggrundsdokumentation på produkterne Egg master (L6I6) og
Lunch box (L41I43), forholder sig ikke til GMP-forordning
2023/2006 eller til plast forordningen 10/2011. Begge
produkter er helt eller delvis af plast materiale.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får
indhentede den nødvendige dokumentation.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
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Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
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Kontrolleret: Mærkning og korrekt anvendelse af fødevarekontaktmaterialer.
Det indskærpes at - Fødevarekontaktmaterialer skal mærkes med anvendelses/brugsanvisninger og at disse skal
være på et sprog forståligt for forbrugeren.
Følgende er konstateret: På lunch boks (L41I43) er der et piktogram der ligner en mikrobølgeovn med kinesisk
tekst, og virksomheden har ikke den fornødne baggrundsdokumentation til at dokumentere om matrialet må
anvendes i mikrobølgeovn.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi undersøger sagen og får det bragt i orden.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Fulgt op på indskærpelse fra den 04.06.2020 og bagatel fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er delvis bragt i
orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomheden har mærket deres produkter med "importerede af
..." samt med glas og gaffel symbol. Virksomheden er ved at få udarbejdet en ny migratios analyse og
baggrundsdokumentation for BBQ mat (FKM).
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