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Tilbagekaldelse af: Sweet Moments Marzipan Collection 400 g og Sweet Moments Marzipan Bar Mini 
165 g 
 

Toms tilbagekalder Sweet Moments Marzipan Collection 400 g og Sweet Moments Marzipan Bar Mini 165 g 
med nedenstående holdbarhedsdatoer på grund af risiko for plaststykker i produktet. Plasten kommer fra defekte 
lameller lavet af fødevaregodkendt plast inden i vores marcipanformer.  

Tilbagekaldelsen er en udvidelse af tilbagekaldelsen af d. 1. november 2017 og vedrører tidligere holdbarhedsdatoer 
af samme produkt.  

Det drejer sig om følgende produktion: 

Varenumre der trækkes retur 27.11.2017: 

VAREBESKRIVELSE EAN 

ALLE DATOER FREM 
TIL OG MED 

M.H.T 
Sweet Moments Marzipan Bar Mini 165g 5774540905808 09-10-2018 
Sweet Moments Marzipan Collection 400g 5774540909509 03-09-2018 

 
Produkterne er solgt til engros- og detailvirksomheder i hele landet. 

Virksomheden, der kalder tilbage: 

Toms Gruppen A/S 
Toms Allé 1 
2750 Ballerup 

Årsag til tilbagekaldelsen 
Der er fundet mindre stykker plastik i Anthon Berg Sweet Moments Marzipan Bar Mini, Double Dark, 11,7g, div. 
datoer, der blev tilbagekaldt d. 01.11.2017. 

Desværre er der også fundet plastik i tidligere holdbarhedsdatoer af produktet, der er faldet uden for den 
oprindelige afgrænsning.  

Plastikstykkerne kan variere i størrelse fra mindre end 1 cm op til 3 cm. Stykkerne er ikke skarpe, men hårde til 
porøse/bøjelige og kommer fra defekte lameller inden i vores marcipanformer. Lamellerne er lavet af 
fødevaregodkendt plast. Der er indført løbende visuel kontrol af lamellerne. 

Plasten gør produkterne med ovenstående holdbarhedsdatoer uegnede til konsum. Produkterne henvender sig ikke 
særligt til børn, men der kan være en fødevaresikkerhedsrisiko for små børn på 0-3 år, hvis de kommer til at spise et 
stykke plast. 

Toms beklager fejlen og er naturligvis parate til at erstatte produkter, der er omfattet af tilbagekaldelsen. 
Forbrugere, der skulle have spørgsmål til dette, kan kontakte Toms på mail: tomskvalitet@tomsgroup.com, via 
kontaktformular på vores hjemmeside eller læse mere om tilbagekaldelsen på vores hjemmeside. 

Pressehenvendelser bedes rettet til Gry Søndergaard, grs@tomsgroup.com, 44891000 
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