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MAM’s PRODUKTSIKKERHED MODTAGER EN PRIS AF EU  
 

MAM har længe spillet en ledende og aktiv rolle i branchen, og i EU’s standardiseringsarbejde for at 
højne sikkerhedsniveauet for babyprodukter. Nu er MAM’s sikkerhedsarbejde blevet anerkendt af 
EU-kommissionen med en specialpris i forbindelse med uddelingen af den nystiftede 
produktsikkerhedspris ”The EU Product Safety Award”.   

I over 40 år har MAM tilfredsstillet de høje krav, som forældre stiller til deres babyers sutter og flasker. 
Allerede fra begyndelsen var målsætningen for MAM’s grundlægger, Peter Röhrig, at fokusere på høj 
sikkerhed og kvalitet – noget som han og MAM nu bliver anerkendt for.  

– Vi er utroligt stolte over, at EU-kommissionen har tildelt os denne pris for produktsikkerhed. Gennem 
alle årene har vi arbejdet hårdt for at være markedsledende inden for sikkerhed og udvikle trygge og 
sunde produkter til babyer, siger Peter Röhrig.  

Små børn er en særligt udsat gruppe, når det handler om produktsikkerhed. Med prisen anerkender 
EU de virksomheder, der går ud over kravene i EU’s lovgivning for at skabe endnu større 
forbrugersikkerhed. Ved at vise ”best praxis” vil EU-kommissionen inspirere andre virksomheder til at 
gøre det samme og højne forbrugerbeskyttelsen i hele EU. 

MAM's grundige testkriterier ligger langt over de sikkerhedsstandarder, EU stiller, fx gennemgår 
sutterne 40 forskellige test, og sutteflaskerne 28 forskellige test, inden de sælges ude på markedet. 
MAM udvikler sine produkter gennem forskning og tester i eget laboratorium. 

– I Skandinavien stilles der store krav til kvalitet, og udmærkelsen er et bevis på, at MAM er bedst i 
klassen, når det handler om produktsikkerhed for de mindste. Prisen viser, at den høje standard og de 
krav, vi selv stiller, faktisk løfter hele branchen til øget sikkerheds- og kvalitetsbevidsthed omkring 
babyprodukter, hvilket gavner millioner af babyer og deres forældre, siger adm. direktør for svenske 
Bambino Mam, Ingrid Grönfeldt.    

 
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du kontakte: 
Ingrid Grönfeldt, Adm. direktør Bambino Mam 
ingrid.gronfeldt@bambino-mam.se  

 
Om EU’s produktsikkerhedspris 
EU vælger at give en pris til virksomheder i to størrelseskategorier for deres arbejde med at udvikle sikre baby- 
og børneprodukter. Virksomhederne skal sætte børns sikkerhed og sundhed i første række og desuden have 
udmærket sig og gjort mere end de allerede høje krav, der findes inden for produktsikkerhed. Læs mere her. 
 
Om Bambino Mam 
Bambino Mam har i mange år arbejdet i Skandinavien og Baltikum med varemærkerne Bambino og MAM. 
Bambino Mam er markedsledende i Norden inden for trøst og næring, og siden starten har virksomhedens 

 

mailto:ingrid.gronfeldt@bambino-mam.se
https://ec.europa.eu/product-safety-award/winners_2019_en.htm


vigtigste mål været at støtte børns individuelle udvikling og forenkle hverdagen for forældrene. Med innovative 
løsninger og høj kvalitet er Bambino Mam babyernes bedste ven og originalen inden for flaskesutter.  


