Til våre maskinkunder
Fra 13.12 trer et nytt regelverk i kraft, og på kaffe- og sjokolademaskiner der ingrediensene
inneholder allergener, må dette merkes.
Rent juridisk er Friele ansvarlig for å ha informasjon og nødvendige klistremerker tilgjengelig for
maskiner som Friele eier, og ikke for å sette dem på maskinen (det er kundens ansvar). Friele vil dog
være behjelpelig med merking så langt det er mulig.
Detaljinformasjon om Friele-produkter som inneholder allergener er tilgjengelig på pdb.no. Her
finner man blant annet innholdsdeklarasjon, næringsinnhold og allergeninfo. Friele-produkter kan
søkes opp ved hjelp av EPD-nr, navn på produkt, ved søk på «Friele» mv.
Kaffe er IKKE et allergen (og ren kaffe inneholder ikke allergener), så maskiner som kun kan bruke
kaffe trenger ikke noen merking. Men alle maskiner som bruker melk- eller sjokoladeprodukter MÅ i
utgangspunktet merkes. Merk at kakao i seg selv ikke er et allergen, men allergenet melk inngår
normalt i sjokoladeprodukter.
Friele har to typer klistremerker, som brukes som følger:
1) Merke for maskiner med MELK som eneste allergen
Dette merket skal brukes på følgende Friele-eide maskiner:
Alle Cafitesse-maskiner som kan bruke Café Milc;
- Cafitesse 400
- Cafitesse Excellence og Cafitesse Excellence Compact
- Cafitesse 60
Og for
- illy Crema

2) Merke for maskiner med SOYA og MELK som allergener
Frieles flytende sjokolade inneholder både melk og soya som allergener, og merket med melk og
soya skal da brukes på følgende maskiner:
- alle sjokolademaskiner som bruker flytende sjokoladekonsentrat (Pompidou, Mini, …)
- alle øvrige maskiner som bruker flytende sjokoladekonsentrat; Vega, Nova, Dorado

Plassering av merkene
Vi kjenner ikke til at det er fastsatt absolutte krav til plassering, men det er et poeng at merkingen
skal være tydelig for brukerne av maskinene. Plassér derfor merket pent (ikke på skrå, på høykant
e.l.) på fronten av maskinen, og i lesehøyde (ikke bortgjemt nederst). Se vedlagte eksempel fra
DEMB.

Spørsmål?
Ta kontakt med kvalitetssjef Eli Fischer, eli.fischer@friele.no, 55 92 66 48, for spørsmål rundt
merkingen, allergener og det juridiske.
Har du andre spørsmål, eller trenger flere merker, kontakt merkevaresjef Geir Hongset,
geir.hongset@friele.no, 55 92 66 25 eller 907 61 198

