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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Δελτίο Τύπου 

Ανάκληση προϊόντων της γαλλικής εταιρείας Lactalis 
 
 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων ημερομηνίας 12, 21 και 22 Δεκεμβρίου 2017, με τίτλο 

«Προληπτική απόσυρση / ανάκληση βρεφικού γάλακτος μετά από πιθανή εμπλοκή του σε 

περιστατικά σαλμονέλωσης», το Υπουργείο Υγείας επιθυμεί να πληροφορήσει το 

καταναλωτικό κοινό ότι η παρασκευάστρια εταιρεία αποφάσισε να αποσύρει όλα τα προϊόντα 

της, ανεξαρτήτως ημερομηνίας παραγωγής, που έχουν παρασκευαστεί στο εργοστάσιο της 

στο Κραόν (δυτική Γαλλία). 

 

Η απόφαση για ανάκληση όλων των προϊόντων σε αντίθεση με τις προηγούμενες αποφάσεις 

για ανάκληση μόνο των εμπλεκόμενων προϊόντων λήφθηκε με σκοπό να αποφευχθούν οι 

καθυστερήσεις, οι δυσκολίες στη διαλογή των παρτίδων και ο κίνδυνος ανθρώπινου λάθους. 

 

Σημειώνεται ότι με βάση τις έρευνες που έγιναν, στην Κύπρο κυκλοφόρησαν διάφορες 

παρτίδες των προϊόντων Frezy-Lac  Pure 1, Frezy-Lac  Pure 2, Frezy-Lac  Pure 3 και για τα 

οποία το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε σχετικές ανακοινώσεις. Περαιτέρω, η εταιρεία διανομής 

στην Κύπρο προβαίνει ήδη σε απόσυρση όλων των παρτίδων των πιο πάνω προϊόντων από 

την αγορά στη βάση της νέας απόφασης της παρασκευάστριας εταιρείας. 

 

Ωστόσο, με βάση την τελευταία απόφαση της εταιρείας, οι καταναλωτές / γονείς που έχουν 

στην διάθεσή τους προϊόντα που έχουν παρασκευαστεί στο εργοστάσιο της εταιρείας Lactalis 

στο Κραόν, ανεξαρτήτως ημερομηνίας παραγωγής, παρακαλούνται να μην τα χορηγήσουν 

στα παιδιά τους και να τα επιστρέψουν στους χώρους από όπου τα έχουν αγοράσει. 

 

Επειδή υπάρχει η πιθανότητα αγοράς των εμπλεκόμενων προϊόντων μέσω διαδικτύου, το 

Υπουργείο Υγείας θεωρεί χρήσιμο να παραθέσει παρακάτω τον σύνδεσμο, από τον οποίο 

μπορεί να ανακτηθεί ο κατάλογος με τις εμπορικές επωνυμίες των προϊόντων που έχουν 

παρασκευαστεί στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Κραόν:  

http://www.lactalis.fr/wp-content/uploads/2017/12/Liste-compl%C3%A8te-des-lots-

concern%C3%A9s.pdf 

 

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες συνεχίζουν τους ελέγχους, με σκοπό τη λήψη όλων των 

ενδεικνυόμενων μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την έγκυρη και έγκαιρη 

ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού. 
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