Αθήνα 13 Ιουλίου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση προϊόντων
Ο Ε.Φ.Ε.Σ., μέζυ ηος ςζηήμαηορ Έγκαιπηρ Πποειδοποίηζηρ για ηα Σπόθιμα και ηιρ
Ζυοηποθέρ, ενημεπώθηκε ζσεηικά με ηη διακίνηζη βοδινού κπέαηορ ζηο οποίο ανισνεύηηκε
ο παθογόνορ μικποοπγανιζμόρ Ο157:Η7 (eae+, stx1+). ςγκεκπιμένα, οι βελγικέρ απσέρ
αναθέποςν όηι ανίσνεςζαν ηον ζςγκεκπιμένο παθογόνο μικποοπγανιζμό ζε βοδινό κπέαρ,
ηος οποίος η ππώηη ύλη πποέπσεηαι από ηο ζθαγείο «Group Bigard» (κυδικόρ έγκπιζηρ
FR 59 225 104 CE) ζηη Γαλλία.
Οι γαλλικέρ απσέρ αναθέποςν για διακίνηζη ηος ζςγκεκπιμένος βοδινού κπέαηορ, ζε
ηέζζεπιρ ελληνικέρ επισειπήζειρ, υρ εξήρ :
- «ΩΣΗΡΘΑΔΗ ΘΑ Α.Ε.» (Κενηπική Κπεαηαγοπά Θεζζαλονίκηρ) : απ. παπηίδαρ 071878,
(AV5: υμοπλάηη με ζηήθορ), ημεπομηνία παπαλαβήρ 16.06.2011, ζςνολική ποζόηηηα
173,8 κιλά.
- «ΕΔΕΜΑ Α.Ε.» (ίνδορ, Θεζζαλονίκη) : Απ. παπηίδαρ 071862 (AV5), ημ. παπαλαβήρ
15.06.2011, ζςνολική ποζόηηηα 214,6 κιλά.
- «ΠΑΣΕΡΑΚΗ Α.Ε.» (ηέπνερ Ακπυηηπίος, Υανιά Κπήηηρ) : α) Απ. παπηίδαρ 071887
(Plat de cote: μεζοπλεύπιο κπέαρ, ζηηθοπλεςπέρ), ημ. παπαλαβήρ 16.06.2011, ζςνολική
ποζόηηηα 49,7 κιλά

και β) Απ. παπηίδαρ 071862 (Plat de cote), ημ. παπαλαβήρ

16.06.2011, ζςνολική ποζόηηηα 45,7 κιλά.
- «ΚΕΡΚΤΡΑΪΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΚΡΕΑΣΩΝ Α.Ε.» (Σπίκλινο, Κέπκςπα) : α) Απ. παπηίδαρ
072135 (Plat de cote), ημ. παπαλαβήρ 15.06.2011, ζςνολική ποζόηηηα 49,9 κιλά και β)
Απ. παπηίδαρ 072135 (AV5), ημ. παπαλαβήρ 15.06.2011, ζςνολική ποζόηηηα 190 κιλά.
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Ο Ε.Φ.Ε.Σ. απαίηηζε ηην άμεζη ανάκληζη / απόζςπζη ηος ζςνόλος ηυν παπαπάνυ
πποφόνηυν από ηην ελληνική αγοπά και ήδη βπίζκονηαι ζε εξέλιξη οι ζσεηικοί έλεγσοι.
ημειώνεηαι όηι ζε ζςνέσεια επικοινυνίαρ με ηο Κένηπο Ελέγσος & Ππόλητηρ Νοζημάηυν
(ΚΕΕΛΠΝΟ), δεν έσοςν παπαηηπηθεί κπούζμαηα πος να ζςνδέονηαι με ηο ζςγκεκπιμένο
ζηέλεσορ ζηιρ εν λόγυ πεπιοσέρ όπος διακινήθηκαν ηα αναθεπόμενα πποφόνηα ηο
ηελεςηαίο σπονικό διάζηημα.
ςνιζηάηαι ζηοςρ καηαναλυηέρ να ακολοςθούν οπθέρ ππακηικέρ ςγιεινήρ και ζυζηό
σειπιζμό ηυν ηποθίμυν ζηο ζπίηι, ήηοι :
-

υζηό πλύζιμο ηυν σεπιών με ζαπούνι, καλό ξέβγαλμα και ζηέγνυμα.

-

Σο κπέαρ, ζςμπεπιλαμβανομένος ηος κιμά, θα ππέπει να μαγειπεύεηαι καλά.

- Αποθςγή διαζηαςπούμενηρ επιμόλςνζηρ. Για παπάδειγμα, σπήζη διαθοπεηικήρ
επιθάνειαρ κοπήρ για ηο υμό κπέαρ, διαθοπεηική για ηο μαγειπεμένο ή για ηα θπέζκα
λασανικά. Εναλλακηικά θα ππέπει να πλένεηαι η επιθάνεια κοπήρ με ζαπούνι μεηαξύ ηυν
διαθόπυν σπήζευν μίαρ επιθάνειαρ.
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