
        
DEOARECE SIGURANTA CONSUMATORILOR ESTE PRIORITATEA NOASTRA, FERRERO 

ROMANIA RECHEAMA VOLUNTAR PRODUSELE ENUMERATE MAI JOS: 

CELELALTE PRODUSE KINDER NU FAC PARTE DIN PROCESUL DE RECHEMARE 

 
Kinder Schoko-Bons  

Halloween 200g 
EAN 8000500247792 

Kinder Schoko-Bons  
Craciun 300g 

EAN 4008400280127 

Kinder Schoko-Bons Paste 300g 

EAN 5413548021119 
Kinder Schoko-Bons White 200g 

EAN 8000500289877 

Kinder Schoko-Bons Standard & Ciocolata alba 

Termen de rechemare: 07.05.2022 

Ferrero România recheamă voluntar în România loturile de produse de mai sus.  

 Ferrero cooperează cu autoritățile europene pentru siguranța alimentară în investigarea 

unei posibile legături cu un număr de cazuri de salmonella raportate în alte țări. Deși 

niciunul dintre produsele noastre Kinder puse pe piață nu a fost depistat pozitiv pentru 

salmonella în România, ca o măsură de precauție Ferrero România a decis să recheme 

voluntar și în România loturile de produse de mai sus.   

 Deoarece tratăm siguranța consumatorilor extrem de serios, cei care au achiziționat aceste 

produse sunt rugați să nu le consume, ci să le returneze magazinului de unde le-au 

cumpărat și să solicite contravaloarea acestora, până la data de 07.05.2022 cel târziu.    

 Aceste măsuri s-au luat în urma aplicării politicii stricte de siguranță alimentară din cadrul 

companiei noastre.  

Ne cerem scuze pentru posibilele neplăceri provocate si vă mulțumim pentru înțelegere.  

Informații suplimentare puteți obține la info.romania@ferrero.com.  

 Kinder Schoko-Bons 46g 

EAN 4008400284620 
Kinder Schoko-Bons 125g 

EAN 5413548280189 
Kinder Schoko-Bons 200g  Kinder Schoko-Bons Fun 200g 

EAN 5413548283128               EAN 5413548283128 



        
DEOARECE SIGURANTA CONSUMATORILOR ESTE PRIORITATEA NOASTRA, FERRERO 

ROMANIA RECHEAMA VOLUNTAR PRODUSELE ENUMERATE MAI JOS: 

CELELALTE PRODUSE KINDER NU FAC PARTE DIN PROCESUL DE RECHEMARE 

 

 Kinder Suprise Maxi  Kinder Suprise Maxi unisex  

 Halloween 100g Craciun 100g 

 EAN 4008400231426 EAN 4008400230726 

 

Kinder Suprise Maxi Strumfi 100g Kinder Suprise Maxi unisex Paste 100g 
 EAN 8000500247914 EAN 4008400231327 

 
Kinder Suprise Maxi roz 

Craciun 100G 
EAN 4008400231723  

 

Kinder Suprise Maxi roz Paste 100g 
EAN 4008400230825 

Kinder Maxi Surprise Unisex si Lei 100G 

Termen de rechemare: 07.05.2022 

Ferrero România recheamă voluntar în România loturile de produse de mai sus.  

Ferrero cooperează cu autoritățile europene pentru siguranța alimentară în investigarea unei 

posibile legături cu un număr de cazuri de salmonella raportate în alte țări. Deși niciunul 

dintre produsele noastre Kinder puse pe piață nu a fost depistat pozitiv pentru salmonella în 

România, ca o măsură de precauție Ferrero România a decis să recheme voluntar și în 

România loturile de produse de mai sus.   

 Deoarece tratăm siguranța consumatorilor extrem de serios, cei care au achiziționat aceste 

produse sunt rugați să nu le consume, ci să le returneze magazinului de unde le-au 

cumpărat și să solicite contravaloarea acestora, până la data de 07.05.2022 cel târziu.    

 Aceste măsuri s-au luat în urma aplicării politicii stricte de siguranță alimentară din cadrul 

companiei noastre. 

 Ne cerem scuze pentru posibilele neplăceri provocate si vă mulțumim pentru 

înțelegere.Informații suplimentare puteți obține la info.romania@ferrero.com.  
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DEOARECE SIGURANTA CONSUMATORILOR ESTE PRIORITATEA NOASTRA, FERRERO 

ROMANIA RECHEAMA VOLUNTAR PRODUSELE ENUMERATE MAI JOS: 
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Kinder Happy Moments si Kinder Mix  

Termen de rechemare 07.05.2022 

Ferrero România recheamă voluntar în România loturile de produse de mai sus.  
  

Ferrero cooperează cu autoritățile europene pentru siguranța alimentară în investigarea unei 

posibile legături cu un număr de cazuri de salmonella raportate în alte țări. Deși niciunul dintre 

produsele noastre Kinder puse pe piață nu a fost depistat pozitiv pentru salmonella în România, 

ca o măsură de precauție Ferrero România a decis să recheme voluntar și în România loturile 

de produse de mai sus.   

 Deoarece tratăm siguranța consumatorilor extrem de serios, cei care au achiziționat aceste 

produse sunt rugați să nu le consume, ci să le returneze magazinului de unde le-au cumpărat 

și să solicite contravaloarea acestora, până la data de 07.05.2022 cel târziu.    

 Aceste măsuri s-au luat în urma aplicării politicii stricte de siguranță alimentară din cadrul 

companiei noastre.  

 Ne cerem scuze pentru posibilele neplăceri provocate si vă mulțumim pentru înțelegere.   

 Informații suplimentare puteți obține la info.romania@ferrero.com.  

 

 
 



        
DEOARECE SIGURANTA CONSUMATORILOR ESTE PRIORITATEA NOASTRA, FERRERO 

ROMANIA RECHEAMA VOLUNTAR PRODUSELE ENUMERATE MAI JOS: 

CELELALTE PRODUSE KINDER NU FAC PARTE DIN PROCESUL DE RECHEMARE 

 

Termen de rechemare 07.05.2022 

Ferrero România recheamă voluntar în România loturile de produse de mai sus.  
  

Ferrero cooperează cu autoritățile europene pentru siguranța alimentară în investigarea unei 

posibile legături cu un număr de cazuri de salmonella raportate în alte țări. Deși niciunul dintre 

produsele noastre Kinder puse pe piață nu a fost depistat pozitiv pentru salmonella în România, 

ca o măsură de precauție Ferrero România a decis să recheme voluntar și în România loturile 

de produse de mai sus.   

 Deoarece tratăm siguranța consumatorilor extrem de serios, cei care au achiziționat aceste 

produse sunt rugați să nu le consume, ci să le returneze magazinului de unde le-au cumpărat 

și să solicite contravaloarea acestora, până la data de 07.05.2022 cel târziu.    

 Aceste măsuri s-au luat în urma aplicării politicii stricte de siguranță alimentară din cadrul 

companiei noastre.  

 Ne cerem scuze pentru posibilele neplăceri provocate si vă mulțumim pentru înțelegere.   

 Informații suplimentare puteți obține la info.romania@ferrero.com.  
 


