
Batchnummer

værd at videHVAD ER ET BATCHNUMMER?

Et batchnummer er et nummer, der fortæller præcis, 
hvilket ’kuld’ dit Ecooking-familiemedlem er en del 
af. Det bruger vi bl.a. til at holde styr på, hvornår de 
forskellige produkter er produceret, så vi altid kan 
finde frem til oplysninger om det produkt, du har 
købt. 

Batchnummeret kan angive, hvor længe produktet 
holder sig i uåbnet tilstand. Hvis batchnummeret 
f.eks. står på følgende måde: 05010523, angiver de 
sidste fire tal produktets udløbsdato, som i dette 
eksempel er 05-23 = maj 2023. 
Åbner du produktet før udløbsdatoen, er
det i stedet krukkesymbolet, der gælder*. 

Udløbsdatoen fremgår dog ikke i alle batchnumre**.
Har du et produkt, hvor de sidste fire cifre enten ikke 
er en dato eller en dato, der ikke giver mening, kan 
du altid kontakte os. Send en mail med et billede af 
batchnummeret på dit produkt til info@ecooking.dk, 
så kan vores kundeservice give dig mere information. 

HVOR FINDER DU (SOM REGEL) BATCHNUMMERET?

*Krukkesymbolet på dit produkt viser, hvor 
mange måneder produktet kan holde sig i åbnet 
tilstand. Det kan f.eks. være, at krukkesymbolet 
er ”12M”, som angiver, at produktet kan holde 
sig i 12 måneder, efter du har åbnet det. 

OBS! Åbner du produktet efter udløbsdatoen, 
skal du i stedet trække dét antal måneder, du har 
overskredet udløbsdatoen, fra krukkesymbolet for 
at se, hvor længe dit produkt kan holde sig. 

Eksempel: Dit produkts udløbsdato er maj 2023, 
og krukkesymbolet viser 12M. Du åbner dit 
produkt i juni 2023, altså har du overskredet 
udløbsdatoen med 1 måned: 12-1 = 11.
Derfor er dit produkt holdbart i 11 måneder, 
efter du har åbnet produktet.

12M

12M

VIDSTE DU, AT: Selvom dit produkt har overskredet udløbsdatoen + krukkesymbolet, 
kan det stadig være godt efter. Hvis dit produkt ikke lugter eller har en mærkelig 
konsistens/farve, kan du bruge det. For at produkterne holder længst muligt, 
anbefaler vi, at du altid lukker dem ordentligt efter brug samt opbevarer produkterne 
ved stuetemperatur og uden for direkte sollys.

KRUKKESYMBOL =

**Vi arbejder på at ensarte alle vores batchnumre, men da produkterne bliver produceret i forskellige 
materialer og på forskellige maskiner, er det desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt.


