Amsterdam, 22 februari 2021
ENGEL biedt veilige bamboe producten
ENGEL. is verbaasd over de onduidelijkheid die nu gecreëerd wordt rondom de
veiligheid van bamboe producten naar aanleiding van een onderzoek van de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Uit het recente onderzoek, van NVWA, naar melamine-bamboe servies bleek dat bij
een aantal van de onderzochte bekers, kommen en mokken te veel formaldehyde vrij
komt, boven door de EU ingestelde norm.
ENGEL. juicht dit soort onderzoeken en normen toe, vooral als daarmee veiligheidsen gezondheidsrisico’s worden beperkt en opgespoord. Wij testen onze eigen bamboe
producten op voedselveiligheid en schadelijke stoffen en concluderen dat we ver onder
de toelaatbare norm zitten van stoffen die eventuele risico’s kunnen veroorzaken. 
Er is dus geen enkele reden om je zorgen te maken over de risico's die de NVWA
noemt omdat onze producten ruim onder de norm zitten. Het is niet bekend of de
producten van ENGEL. in het NVWA-onderzoek zijn betrokken, maar als wij onveilige
(hoog-risico) producten zouden hebben, dan hadden we dit sowieso per brief gehoord.
De NVWA geeft het landelijke advies om geen bamboe producten meer te (ver)kopen.
Wij vinden het onvoorstelbaar dat alle producten nu op een hoop worden gegooid en
er geen onderscheid wordt gemaakt in veilige en onveilige producten. Ook het
Voedingscentrum bevestigd dat er geen aanwijzingen zijn dat het gebruik van dit
soort servies gevolgen heeft voor de gezondheid op de lange termijn.
Omdat er geen sprake is van acuut gevaar voor de volksgezondheid heeft de NVWA
niet opgeroepen tot een verplichte terugroepactie.
ENGEL biedt producten aan die bijdragen aan een leukere en betere wereld. Onze
bamboe producten zijn zo duurzaam mogelijk in hun samenstelling en zijn bedoeld ter
vervanging van al het wegwerpservies en het gebruik van plastics. Wij zijn zo
transparant mogelijk over de keuzes die we hierin maken. Hierbij onze
productinformatie over ons bamboe servies.

