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Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter
Havnegade 100 D

samt registrering af følgende særlige aktiviteter: Import

5000 Odense C

Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:

21093939

Analyser/baggrundsdokumentation for aluminiumsfolie.
Kontrolleret om videregivelse af eventuelle begrænsninger i
brugen af melaminprodukter fra Vietnam, er videregivet til
forbrugeren.
Indskærpelse fremsendt.
Følgende er konstateret: virksomheden videregiver ikke
oplysninger om eventulelle begrænsninger på brugen af
melaminprodukter i form af kopper og tallerkner.
Baggrundsdokumentationen fra leverandøren henviser til, at de
vil/har brugt simulant B og Simulant D2, men henviser samtidig
1

til at produktet kan bruges til alle fødevaretyper.
Baggrundsdokumentationen henviser til hvilken test
virksomheden har brugt, men videregiver ingen resultater fra
faktiske test. Der henvises til at produktet overholder
totalmigrationsgrænser og specifikke migrationsgrænser.

2

Virksomhedens baggrundsdata på melaminprodukter henviser
til 4 monomere/additiver/tekniske polymerhjælpestoffer med
specifikke migrationsgrænser eller andre restriktioner.
Leverandøren skriver i overensstemmelseserklæringen at
produkterne kan bruges til kolde fødevarer og fødevarer under
70 grader celcius i max to timer, men virksomheden videregiver
ikke oplysninger om disse bgrænsninger, til endelig forbruger.
På produktet oplyses via glas&gaffel-logo at det er egnet til
fødevare, samt at produktet ikke må bruges i mikroovn. Der
videregives ingen oplysninger om fødevareart, tid eller
temperatur i forhold til begrænsningerne i brugen af
produktet.

X

Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi anfægter at
vores baggrundsdokumentation ikke er dækkende for
produktet. Vi mener at produktet kan klare alle fødevarearter.
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Tid og temperaturen i fødevare vil dale så hurtigt at det er under 70 grader i to timer, ved almindelig brug,
derfor videregiver vi ikke restriktioner.
Medtaget overensstemmelseserklæring fra leverandør og virksomhedens egen screeningstest som
dokumentation.
Taget billeder af en melaminkop og dennes mærkning med restriktioner i brug.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedserklæring.
Kontrolleret: baggrundsdokumentation for eventuelle restriktioner i brugen af melaminprodukter fra Vietnam.
Kontrolleret om der er brugt relevante test simulanter i forhold til videregivelsen af oplysningen om at
produkterne kan bruges til alle typer fødevarer.
Følgende er konstateret: Den baggrundsdokumentation der fremlægges giver indtryk af at de tests,
leverandøren bruger er med simulant B og D. Der er ingen henvisning til hvilken D simulant. Der er skrevet at
produktet kan bruges til alle fødevarer.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om testsimulanter.

29-03-2021

