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INFORMARE CONSUMATORI
RECHEMARE PRODUS
Societatea AGRIROM SRL, ca urmare a notificarii de retragere primita de la societatea
GREENYARD FROZEN HUNGARY procedeaza astazi la retragerea preventiva de la
comercializare a produselor de mai jos, indiferent de termenul lor de valabilitate.
Cod EAN 5948861007132 Amestec legume
ciorba 450g Carrefour Discount

Cod EAN 5948861008085 Amestec legume
gradina 400g Carrefour

Cod EAN 5948861007231 Spanac tocat
1kg Carrefour Discount

Cod EAN 5948861007156 Amestec mexican
1kg Carrefour Discount

Cod EAN 5948861008122 Amestec
mexican 400g Carrefour

Cod EAN 5948861008108 Amestec mexican
legume cu orez 400g Carrefour

Cod EAN 5948861007170 Fasole galbena
pastai 1kg Carrefour Discount

Cod EAN 5948861007194 Fasole verde
pastai 1kg Carrefour Discount

Motivul retragerii de pe piață al acestor articole îl constitue suspiciunea unei contaminări
microbiologice (Listeria monocytogenes),contaminare ce ar putea prezenta un risc pentru
sanatatea consumatorului , doar daca produsele nu sunt tratate termic înainte de a fi consumate.
Produsele mai sus menționate au fost vândute de către Carrefour România . Din motive ce țin
de siguranța consumatorului, Carrefour România a reacționat fără întârziere și a retras produsele
respective de la vânzare. Produsele achizitionate in perioada septembrie 2016 – 06 iulie 2018
pot fi returnate în toate magazinele Carrefour si contravaloarea produselor va fi returnată, fără a fi
necesară prezentarea bonului fiscal.
Actiunea de retragere de la vanzare a cestor produse nu implica faptul ca acestea sunt
contaminate , insa compania noastra actioneaza preventiv pentru a garanta siguranta alimentara a
produselor comercializate .
Persoanele care au consumat produsele menționate in acest anunt, fara tratament termic și
care prezintă febră simpla sau însoțită de dureri de cap, sunt rugate să consulte medicul si sa
raporteze acest consum.
Femeile gravide, copiii, persoanele cu un sistem imunitar scazut, precum si cele in vârstă
trebuie să acorde o atenție deosebită acestor simptome.
Aceste simptome pot sugera listerioza, boală potențial gravă, cu un timp de incubație de până
la opt săptămâni.

Pentru informații suplimentare, puteți contacta Carrefour Romania S.A., Str. Gara
Herastrau nr. 4C, Green Court Bucharest, cladirea B, et. 4-7, sector 2, Bucuresti.

