
 2022אפריל  18 שני יום

 בס"ד

 הודעה ללקוחותינו 

מכוורת עמק חפר מבקשת להודיע, בהמשך להודעת משרד הבריאות,  כי יש חשש להימצאות 

) תאריך אחרון " ת. א .ל" ם בניאשר מסומעקבות מזעריות של חלבוני חלב במוצרים שלהלן, 

 :7.4.25ועד לתאריך  18.7.24מתאריך לשיווק( 

 מותג עמק חפר 

 גרם 350דבש טהור מפרחי בר          7290002479352
 גרם 500דבש טהור מפרחי בר          7290002479505
 ק"ג  1דבש טהור מפרחי בר          7290002479109
 גרם 350לחיץ  בקבוק דבש טהור מפרחי בר          7290002479925
 גרם 30בר דבש טהור מפרחי           7290002479055

 
 מן הטבעמותג 

 

גרם 500דבש טהור מפרחי בר בקבוק לחיץ           7290012359613  
גרם  700 דבש טהור מפרחי בר          7290012359606  
ק"ג 1.5דבש טהור מפרחי בר           7290012359033  
 גרם 30דבש טהור מפרחי בר           7290002479055

 

  מותג שופרסל 
 ק"ג  1פרחי שדה   מטבעי  דבש 7296073224228

  רםג 500דבש  טבעי מפרחי שדה בקבוק  לחיץ  7296073173045

  גרם 350דבש טבעי מפרחי שדה  7296073078579

 רםג 500דבש טבעי מפרחי שדה  7296073078586

 רםג 350דבש טבעי מפרחי שדה בקבוק  לחיץ  7296073095910

 ק"ג  1דבש טבעי מפרחי שדה   7296073078609

 ק"ג 1.5דבש טבעי מפרחי שדה   7296073078616

  םגר 250דבש  טבעי מפרחי שדה  בקבוק לחיץ  7296073179863

  
  מותג יש 

  םגר 500דבש טהור מפרחי בר    7296073134527

 ק"ג  1דבש טהור מפרחי בר    7296073134503

 םגר 250בר בקבוק לחיץ דבש טהור מפרחי  7296073402275

  
  רמי לוי מותג 

 ק"ג  1דבש טהור  מפרחי בר   7290015834315

  גרם 350דבש טהור מפרחי בר   7290015834339

  םגר 250דבש טהור מפרחי בר בקבוק  לחיץ  7290015834483

  םגר 500דבש  טהור מפרחי בר בקבוק  לחיץ  7290016273601

  
דבש  100% מותג

  טבעי )דלישס(
 רםג 350דבש טבעי מפרחי שדה   7290010300457

 ק"ג  1דבש טבעי מפרחי שדה   7290011695781

 גרםשל  350שתי יחידות  –דבש טהור מפרחי בר מארז חגיגי  7290012359798

  םגר 350דבש טבעי מפרחי שדה בבקבוק לחיץ  7290011695477



  
 

  אחיה מותג 
  םגר 350דבש טהור מפרחי שדה  7290010719235

 

 ברצוננו להדגיש כי:  

 למען הזהירות, ציבור הלקוחות האלרגיים לחלב מתבקש שלא לצרוך את המוצר.

 מוצרים אלו, וכלל מוצרינו, בטוחים לצריכה עבור לקוחות שאינם אלרגיים לחלב.

להוספת הסימון "עלול להכיל שאריות חלבוני חלב" על  בהקדם האפשרי החברה פועלת

 ., תוך ליווי שילוט מתאים על המדפיםהמוצרים האמורים, במדפי החנויות

 מכוורת עמק חפר עדכנה את שרות המזון של משרד הבריאות בפרטי ההודעה.

 בגינם.לקוחות אלרגיים לחלב שרכשו את המוצרים האמורים, יוכלו לפנות ולקבל החזר כספי 

בכל שאלה הציבור מוזמן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של מכוורת עמק חפר בטלפון  

 או דרך אתר האינטרנט של החברה. נציגי שירות הלקוחות ישמחו לסייע. 04-6370105

בכל שאלה בנוגע למותג פרטי מבית רמי לוי, הציבור מוזמן ליצור קשר עם מוקד שירות  

 או דרך אתר האינטרנט של חברת רמי לוי. 076-8888-686מי לוי, בטלפון הלקוחות של חברת ר

, הציבור מוזמן ליצור קשר עם מוקד שירות שופרסלבכל שאלה בנוגע למותג פרטי מבית  

 .1800-68-68-68, בטלפון שופרסלהלקוחות של חברת 

 אנו מצטערים על אי הנוחות. 

 .למהדרין כשר פרווההינו ת, המוצר הכשרו פילמען הסר ספק ולאחר היוועצות עם גו



 
 

 

 

  

  

 



 



  


