KRAFT FOODS PREVENTÍVNE SŤAHUJE Z DISTRIBUČNEJ SIETE
NIEKTORÉ PRODUKTY
Bratislava, 22. januára 2010 – Spoločnosť Kraft Foods dnes oznámila, že
preventívne sťahuje z trhu

tri produkty vyrobené v továrni Figaro Bratislava.

Tento krok je dôsledkom internej kontroly, ktorá preukázala výskyt baktérií
salmonely v troch výrobkoch.

Do tejto chvíle nemá spoločnosť žiadne informácie o tom, že by došlo po
konzumácii

niektorého

z

produktov

vyrobených

v

našej

továrni

k

nákaze

salmonelou. Všetky kroky, ktoré Kraft Foods teraz podniká s cieľom minimalizovať
dopad tejto situácie na zdravie zamestnancov aj zákazníkov, sú teda čisto
preventívne.
Zodpovedné štátne orgány boli informované a správa bude zverejnená tiež vo
vybraných denníkoch formou oznámenia. Zdroj nákazy bol identifikovaný a v
súčasnej dobe prebieha v spolupráci s našimi dodávateľmi intenzívne vyšetrovanie s
cieľom zistiť, ako k tejto situácii došlo. V bratislavskej továrni je od dnes dočasne
prerušená prevádzka a budú tam prebiehať hĺbkové čistenia a sanitárne práce.
Zo slovenského trhu sú sťahované nasledujúce produkty:
Produkt

Číslo šarže

Dátum výroby

Minimálna trvanlivosť

Figaro Arašidová 100 g

T0200232

12. 1. 2010

13. 9. 2010

Figaro Forte Dark

T0200241

13. 1. 2010

14. 9. 2010

Fidorka modrá mliečna 30 g

L0110C12

12. 1. 2010

31. 7. 2010

Kontakty:

Jaroslava Hájková
Corporate Affairs Manager CZ/SK, Kraft Foods
Tel. +420 296 380 102
jhajkova@krafteurope.com

Prevažnú väčšinu vyrobených závadných výrobkov sa podarilo stiahnuť ešte z
výrobných a distribučných skladov. Zvyšok výrobkov v súčasnej dobe sťahujeme z
predajní. K spotrebiteľom sa tak dostalo pravdepodobne len veľmi obmedzené
množstvo závadných výrobkov. Ostatné produkty z portfólia firmy Kraft Foods
zasiahnuté neboli.
Zákazníkom

odporúčame

starostlivo

skontrolovať

čísla

šarží

spomínaných

produktov, ktoré prípadne môžu mať doma. Číslo šarže nájdete na každom našom
výrobku hneď pod dátumom minimálnej trvanlivosti potraviny. Čísla závadných
šarží a ďalšie informácie získajú zákazníci na webových stránkach www.krafthorkalinka.cz a na zákazníckej

linke 0800 611 411. Za závadné produkty

ponúkneme zákazníkom kompenzáciu v plnej výške ceny výrobku.
Pri výskyte akýchkoľvek príznakov horúčky spojených s hnačkou po konzumácii
niektorého z uvedených výrobkov odporúčame okamžitú konzultáciu s lekárom.
Všetkým našim zákazníkom a partnerom sa ospravedlňujeme.
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