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 ,מ"בע( 1992) ומזון ממתקים, טחינה,חלבה תעשיות עדן מפעל

 _וטחינה חלבה מוצרי להחזרת קורא

 המפעל לקוחות כלפי ואחריות  זהירות מנשה נקיטת ומתוך הסלמונלה חיידק מהימצאות חשש בעקבות

 :הבאים צריםלמו יזומה החזרה במפעל מבוצעת                                               

 ;מטה המוצרים לכל

 22.3.24 ייצור תאריך עד 14.3.23 ייצור מתאריכי

 כולל .22.3.24 לפני להשתמש עדיף לתאריך עד 14.03.23 לפני להשתמש עדיף לתאריך

 ברקוד י"מ משקל  שם המוצר 

 7290002210511 גרם  500 שומשום  100%טחינת שומשומין 

 7290002210528 ק"ג 1 שומשום  100%טחינת שומשומין 

 7290002210702 ק"ג 3 שומשום  100%טחינת שומשומין 

 7290002210146 ק"ג 5 שומשום  100%טחינת שומשומין 

 ללא ברקוד ק"ג 18 שומשום  100%טחינת שומשומין 

 ללא ברקוד ק"ג 17 שומשום  100%טחינת שומשומין 

 7290002210030 ק"ג 3  שוקו חלבה בטעם 

 7290002210030 ק"ג 3 ם שוקולד ווניל חלבה בטע

 7290002210047 ק"ג 3 חלבה בלוק בטעם וניל 

 7290002210139 ק"ג 3  קשיו-חלבה בלוק בטעם 

 7290002210139 ק"ג 3 פיסטוק-חלבה בלוק בטעם 

 7290002210429 גרם  80 חלבה מצופה צמקאו 

 7290002210757 גרם  500  ללא תוספת סוכר חלבה בלוק 

 7290002210412 גרם  100 חלבה בטעם וניל 

 7290002210009 גרם  500 חלבה  בלוק בטעם וניל 

 7290002210467 גרם  25 במארז חלבה בטעם וניל 

 7290002210474 גרם  25 במארזחלבה ללא תוספת סוכר 

 7290002210269 ק"ג 3 חלבה  פלס' בטעם וניל בתוספת פיסטוק 

 7290002210269 ק"ג 3 חלבה  פלס' בטעם וניל בתוספת אגוז

 7290002210269 ק"ג 3 חלבה פלס'  בטעם וניל בתוספת קשיו

 7290002210269 ק"ג 3 חלבה פלס' בטעם וניל בתוספת שקדים

 7290002210283 ק"ג 3 חלבה פלס' ללא תוספת סוכר 

 ללא ברקוד גרם  25 חלבה בטעם וניל 

 7290002210139 ק"ג 3 עם וניל בתוספת אגוזחלבה בלוק בט

 7290002210139 ק"ג 3 חלבה  בלוק בטעם וניל בתוספת  שקדים

 7290002210740 גרם  200 חלבה בטעם וניל 



 

 

   .מ"בע( 1992) ומזון ממתקים, טחינה,חלבה תעשיות עדן :מותג /מסחרי שם

 .ם/אותו לצרוך שלא מתבקשים ים/המוצר את להם ששי צרכנים

 

  מ"בע( 1992) ומזון ממתקים, טחינה,חלבה תעשיות עדן : מפעל הבריאות במשרד המזון שירות עם בתיאום

  .השיווק מדרכי יםהמוצר את אוסף

, בחילה(, דמי לעיתים) שלשול, בחום המתבטאת למחלה לגרום עלול הסלמונלה חיידק, בריאים באנשים

, צעירים ילדים ,כגון רגישות באוכלוסיות. סיבוכים להיגרם יכולים, נדירים במקרים. בטן וכאבי הקאות

 .למוות אף ולעיתים קשה למחלה לגרום עלול החיידק ,קשישיםו מוחלשת חיסון מערכת בעלי

 ללא ברקוד  גרם  25 חלבה ללא תוספת סוכר 



 

-08  לטלפון לפנות ניתן בירורים לצורך

9221121.
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