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VERPLICHTE RECALL / UIT-DE-HANDELNAME INFORMATIE – VOOR DRINGENDE ACTIE

Ongeauthoriseerde stof ethylene oxide in sesamzaad van India
Beste klant,
Als betrouwbare zakenpartner doet CSM haar uiterste best om u tijdig op de hoogte te
brengen op een transparante wijze, in dit tamelijk complex incident aangaande de melding
van besmet sesamzaad.
We hebben vernomen dat we de onderstaand producten uit de handel genomen dienen te
worden. Dit product is geproduceerd met gebruik van besmet sesamzaad uit India die meer
dan de MRL van ethyleenoxide bevatten.
Product
code
23459
23501
24204
24204
24206
24222
24230
24246

Product name
WALDKORN® CLASSIC ROLL JR
WALDKORN®CLASSIC REUZENBOL
WALDKORN® CLASSIC CARRÉ
WALDKORN® CLASSIC CARRÉ
CARRE WALDKORN® VITAL 1X3 KG
WALDKORN® CLASSIC PYRAMID
WALDKORN® CLASSIC PYRAMID JR
WALDKORN® RAISNI/NUT (SOFT)

BBD
26/08/2021
09/09/2021
27/08/2021
07/09/2021
03/09/2021
03/09/2021
08/09/2021
11/09/2021

We werken nauw samen met onze leverancier om ervoor te zorgen dat de nodige stappen
worden genomen om het risico voor voedselveiligheid bij onze klanten en voor de
consumenten te minimaliseren.
We betreuren het feit dat deze kwestie zich heeft voorgedaan en vragen u ervoor te zorgen
dat onderstaande maatregelen worden genomen:
- Blokkeer de bovenstaande producten bij uw faciliteiten, deze dienen terug genomen te
worden door CSM;
- Informeer uw eindklanten over deze uit-de-handel-name en vraag hen de producten te
retourneren zodat ook deze terug kunnen genomen worden door CSM
Als u deze producten als "individuele / losse verkoop" aan de eindconsument levert, dan
vereist de lokale overheid (FAVV) een terugroepactie tot op eindconsument niveau. Het is dan
verplicht om uw klanten/eindconsumenten via een poster te informeren, op de plaats van
verkoop, wanneer u deze loten heeft verkocht in de afgelopen 14 dagen vanaf deze melding.
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Aard van het probleem
Een analyse van het residu van gewasbeschermingsmiddelen op sesamzaad, een bestanddeel
van sommige grondstoffen die door een externe leverancier aan ons worden geleverd, heeft
uitgewezen dat het niet voldoet aan de huidige Europese normen - Reg. (EG) nr. 396/2005 en
hun wijzigingen. Het betreft een overmaat ethyleenoxide. De maximale residugehalten van
ethyleenoxide zoals gedefinieerd door de Europese wetgeving is 0,05 mg / kg in sesamzaad.
Het gevonden gewasbeschermingsmiddel levert bij overschrijding van de norm geen acuut
gevaar op, maar langdurige blootstelling kan tot gezondheidsproblemen leiden.
Neem gerust contact op met onze Customer Solutions als u meer informatie wenst.
Bedankt voor uw begrip en snelle reactie op deze kwestie.
Met vriendelijke groet,

Hadewig De Knijf
Quality Manager
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