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Amsterdam, 10 november 2015 
 
Geachte heer Janssens, 
 
Uit onderzoek van foodwatch blijkt dat uw producten Honi dora pasta en Brinta graanontbijt 
zijn verontreinigd met moah (aromatische koolwaterstoffen uit minerale oliën). De European 
Food Safety Authority (EFSA) verdenkt moah ervan zowel mutageen als kankerverwekkend te 
zijn. Voor meer informatie over minerale oliën en hun effect op de gezondheid, verwijzen we 
naar het rapport ‘Scientific Opinion on Mineral Oil Hydrocarbons in Food‘ van de EFSA, 
gepubliceerd in 20121. 
 
De exacte bevindingen over uw producten kunt u in ons rapport vinden2. Dit verslag was het 
beginpunt van een gezamenlijke campagne van foodwatch Nederland, Frankrijk en Duitsland 
om de consument te beschermen tegen de inname van moah en andere mogelijk schadelijke 
stoffen die via verpakkingen naar producten kunnen migreren. Onze campagne is gericht op 
het verhogen van het bewustzijn bij consumenten. Daarnaast eisen we van bedrijven en 
regeringen dat ze actie ondernemen zodat de schadelijke gevolgen voor de gezondheid 
worden voorkomen of zoveel mogelijk beperkt. 
 
Wij  eisen van u dat u:  
• Effectieve maatregelen neemt om besmetting van uw producten met moah en andere 
schadelijke stoffen te voorkomen zodat de consument wordt beschermd tegen inname 
daarvan via uw producten; 
• Een ambitieuze termijn stelt waarbinnen deze maatregelen plaats zullen  vinden. 
 

                                                        
1 http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/2704.pdf  
2 
http://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rappor
t_Besmetting_van_ons_voedsel_met_minerale_olie_-_testresultaten.pdf  

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/2704.pdf
http://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rappor


Graag vernemen wij van u welke maatregelen u zult treffen om deze migratie te voorkomen, 
en binnen welke termijn. Daarnaast vernemen wij graag  van u hoe uw bedrijf, totdat de 
effectieve maatregelen van kracht zijn, om gaat met de door ons gevonden besmetting van 
uw producten met moah. foodwatch dringt erop aan om geen risico’s te nemen met 
betrekking tot de gezondheid van de consument, en beveelt een recall aan van alle 
producten die met moah zijn besmet. 
 
Wij vragen u uiterlijk vrijdag 20 november 2015 te reageren, zodat we met uw antwoord 
rekening kunnen houden bij de voortzetting van onze campagne. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Ilse Griek 
directeur 
 
 
 
 


