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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Δελτίο Τύπου 
Διευκρινήσεις αναφορικά με την ανάκληση των προϊόντων KINDER από την 

κυπριακή αγορά  
 
Το Υπουργείο Υγείας, σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου ημερομηνίας 9 Απριλίου 2022 σχετικά 
με τα προϊόντα KINDER και σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβαν οι Υγειονομικές 
Υπηρεσίες τόσο από την Ferrero Ιταλίας όσο και από τον επίσημο αντιπρόσωπο της 
Κύπρου (εταιρεία Κύπροφαρμ LTD), διευκρινίζει ότι τα προϊόντα που παρασκευάζονται στη 
μονάδα παραγωγής της Ferrero d’Arlon στο Βέλγιο και παραλήφθηκαν από τον επίσημο 
αντιπρόσωπο της Κύπρου είναι τα ακόλουθα: 

- Kinder Schoko-bons ανεξάρτητα από τις παρτίδες ή τις ημερομηνίες λήξης και 
- Kinder Surprise Maxi 100 γρ., ανεξάρτητα από τις παρτίδες ή τις ημερομηνίες λήξης. 

 
Τα προαναφερόμενα προϊόντα διακρίνονται από τα υπόλοιπα προϊόντα του ίδιου είδους 
καθώς αυτά που διανέμονται από τον επίσημο αντιπρόσωπο, η επισήμανση στην Ελληνική 
γλώσσα είναι εκτυπωμένη στη συσκευασία των προϊόντων και επίσης αναφέρουν ότι ο 
διανομέας είναι η εταιρεία Κύπροφαρμ LTD. 
 
Ως εκ τούτου, όσοι καταναλωτές πιθανόν να έχουν στην κατοχή τους τα προαναφερόμενα 
προϊόντα προτρέπονται όπως αποφύγουν την κατανάλωση τους και εάν επιθυμούν, να τα 
επιστρέψουν στους χώρους από όπου τα έχουν αγοράσει.  
 
Όλα τα υπόλοιπα προϊόντα της εταιρείας των οποίων η επισήμανση τους στην Ελληνική 
γλώσσα είναι εκτυπωμένη στη συσκευασία των προϊόντων και επίσης αναφέρουν ότι ο 
διανομέας είναι η εταιρεία Κύπροφαρμ LTD, δεν εμπλέκονται στο περιστατικό. 
 
Επιπρόσθετα, ισχύει η ανάκληση των προϊόντων που ανακοινώθηκαν στις 7 Απριλίου, 2022 
και αφορά την ανάκληση προϊόντων που έχουν παραληφθεί από την εταιρεία  Lidl.  
 
Περαιτέρω, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες έχουν λάβει τα ακόλουθα δείγματα προϊόντων Kinder 
τα οποία υποβλήθηκαν στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους 
όπου με βάση τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργήθηκαν σ’ αυτά, δεν εντοπίστηκε το 
μικρόβιο της Σαλμονέλας: 
 

• Kinder Surprise με αριθμό παρτίδας L 356RA και ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας 8/9/22 
 

• Kinder Surprise με αριθμό παρτίδας L 298RA και ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας 22/7/22 
 

• Kinder Surprise ‘’Natoons’’ με αριθμό παρτίδας L 266RW και ημερομηνία 
ελάχιστης διατηρησιμότητας 20/6/22 
 

• Kinder Surprise με αριθμό παρτίδας L022LW και ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας 19/10/22. 

 

Νοείται ότι οι έρευνες στα Κράτη Μέλη όπου παρασκευάζονται τα επηρεαζόμενα προϊόντα 
συνεχίζονται και ότι η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις Αρμόδιες Αρχές και εάν 
προκύψουν νεότερες πληροφορίες για επιπρόσθετα προϊόντα ή/και παρτίδες, το 
καταναλωτικό κοινό θα ενημερωθεί αμέσως με νέα ανακοίνωση. 
 

11 Απριλίου, 2022  


