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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
C.F. Tietgens Boulevard 28

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på

5220 Odense SØ

egen hjemmeside.

36942088

Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens CVR-nummer.
Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Kontrolleret overensstemmelseserklæringer for
fødevarekontaktmaterialer.
Det indskærpes, at fødevarekontaktmaterialer skal ledsages af
en overensstemmelseserklæring.
Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke fremvise
1

overensstemmelseserklæringer på stål der anvendes til direkte
kontakt med fødevarer, herunder stål til bund af gryder samt
stål/kobber til vandhane. Virksomheden havde følgende

1

bemærkninger:Vi indhenter overensstemmelseserklæringerne
hurtigst muligt. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende
kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Virksomhedens

2

interne sporbarhedsprocedure fra modtagelse af råvaren til
afgang af færdigvaren for materialer der kommer i direkte
kontakt med fødevarer. Følgende er konstateret: der er ikke
sporbarhed for materialer der anvendes til vandhane, herunder
rør til vandhane. Forholdet vurderes på dette tilsyn som
bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden er i gang med at
udskifte materialer og har fokus på krav til
overensstemmelseserklæringer på elementer med
fødevarekontakt.
Indskærpelse fremsendt. Følgende er konstateret:
Virksomheden kunne ikke fremvise baggrundsdokumentation
på plastmaterialer, der anvendes til gryden, som stemmer
overens med den anvendelses-anvisning, der følger med

X

gryden. I baggrundsdokumentation fra leverandøren er angivet
testresultater, som viser at plastskraber kan anvendes til til
temperatur op til 70 grader celcius i op til 2 timer eller
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3 timer 30 min.
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opvarmes til 100 grader celcius i op til 15 minutter. Virksomheden har selv fået lavet test på plastmaterialer
primo 2016, som viser at produktet kan anvendes til ikke-fede fødevarer ved 80/100 grader celcius i 2 timer og
til fede fødevarer op til 121 grader celcius i op til 1 time (OM5 test). I anvendelses-anvisning er ikke angivet
nogen begrænsninger i forhold til fødevarer, gryden kan varme op til 120 grader celcius. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: følgende bemærkninger: Teknologisk Institut har udført OM5-test for Jøni, så
materialet kan anvendes til alle fødevarer ved 121°C uden tidsbegrænsning. Vi er dog nu blevet opmærksomme
på at der mangler test for specifik migration, som vil blive udført hurtigst muligt og dokumentationen vil blive
opdateret. Baggrundsdokumentation medtaget.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke tilstrækkelig procedurer for at sikre, at deres leverandører af
kontaktmateriale der kommer i direkte kontakt med fødevarer er registreret ved Fødevarestyrelsen. Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om regler
for registrering ved Fødevarestyrelsen.
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