
Δελτίο τύπου 
 
Επέκταση ανάκλησης και σε άλλα προϊόντα Häagen-Dazs που περιέχουν βανίλια 
 
Κύπρος, 8 Αυγούστου 2022 – Μετά την εθελοντική ανάκληση του παγωτού Plain Vanilla της 
Häagen-Dazs, η General Mills λαμβάνει τώρα το προληπτικό πρόσθετο βήμα επέκτασης αυτής 
της ενέργειας σε συγκεκριμένες παρτίδες άλλων γεύσεων παγωτών Häagen-Dazs που 
περιέχουν βανίλια. 
 
Το παρόν προληπτικό μέτρο λαμβάνεται μετά τον εντοπισμό ιχνών 2-χλωροαιθανόλης (2CE) σε 
συγκεκριμένες παρτίδες προϊόντων Häagen-Dazs που περιέχουν βανίλια. Αποφασίστηκε κατόπιν 
ερευνών που ανέδειξαν ότι η προέλευση του ζητήματος εντοπίζεται σε ένα μεμονωμένο προμηθευτή. 
Η ανάκληση περιορίζεται σε μεμονωμένες παρτίδες παγωτών Häagen-Dazs που φέρουν τις 
συγκεκριμένες «ημερομηνίες ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από» (ΒΒD) που περιγράφονται στο 
Παράρτημα.    
 
Μετά την ανάκληση του παγωτού Häagen-Dazs Plain Vanilla, συνεπής προς τη δέσμευσή της για την 
υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών της, η General Mills εφάρμοσε προληπτικά πιο εξαντλητικές, 
βελτιωμένες διαδικασίες ελέγχων και σε άλλα προϊόντα παγωτού Häagen-Dazs που παρασκευάζονται 
με φυσικό άρωμα βανίλιας, και αποφάσισε την επέκταση της ανάκλησης ώστε να συμπεριλάβει σε 
αυτήν συγκεκριμένες παρτίδες των εν λόγω προϊόντων, όπως εμφανίζονται στο παρακάτω Παράρτημα. 
 
Στο ακόλουθο Παράρτημα περιλαμβάνεται η πλήρης λίστα της προληπτικής ανάκλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας επέκτασής της. 
 
Από τη στιγμή που υπέπεσε στην αντίληψή μας αυτό το ζήτημα, έχουμε ενισχύσει και εντατικοποιήσει 
τους ελέγχους μας με όλους τους προμηθευτές μας. Επιπλέον, σήμερα διεξάγουμε αναλύσεις σε όλα 
τα τελικά προϊόντα μας, πριν αυτά φτάσουν στην αγορά. Η Häagen-Dazs δεν χρησιμοποιεί την ουσία 
2-χλωροαιθανόλη (2CE) σε κανένα από τα προϊόντα της, συμμορφούμενη με όλους τους κανονισμούς 
για την ασφάλεια των τροφίμων και τα αυστηρά πρότυπα σε κάθε αγορά στην οποία 
δραστηριοποιούμαστε. 
 
Ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία προκαλείται λόγω αυτής της προληπτικής ενέργειας. 
 
Οδηγίες για τον καταναλωτή   
 
Οι πελάτες που έχουν αγοράσει ένα από αυτά τα προϊόντα μπορούν να επιστρέψουν το προϊόν ή την 
συσκευασία πίσω στο κατάστημα αγοράς για πλήρη επιστροφή χρημάτων. Μπορούν επίσης να 
επικοινωνήσουν με την General Mills στο www.generalmills.com/VanillaRecall  
 
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις μέσων, επικοινωνήστε μαζί μας στην εξής διεύθυνση email: 
media.line@genmills.com  
 
Παράρτημα: Πλήρης λίστα ανακληθέντων προϊόντων 
 

Είδος Παρτίδα Ημερομηνία Ανάλωσης Κατά 
Προτίμηση (BBD) 

BELGIAN CHOCOLATE 8X460ML 4266586 30/03/2023 

BELGIAN CHOCOLATE 8X460ML 4266586 30/03/2023 

BELGIAN CHOCOLATE 8X460ML 4266586 30/03/2023 

BELGIAN CHOCOLATE 8X460ML 4266586 30/03/2023 

PRALINES & CREAM PREM 8X460ML 4269213 10/04/2023 

PRALINES & CREAM PREM 8X460ML 4269213 10/04/2023 

M2 COOKIES & CREAM 24X95ML 4264983 29/03/2023 

M2 COOKIES & CREAM 24X95ML 4264983 29/03/2023 

 
Επιπλέον των ακόλουθων προϊόντων που ανακλήθηκαν τον Ιούλιο:  
 
Προϊόντα Häagen-DazsTM Plain Vanilla, συμπεριλαμβανομένων των pints (460 mL), των minicups 
(95mL) και των Bulks (2.5G), με «ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από» (ΒΒD) πριν από 
τις 21/05/2023. 
 
Η συγκεκριμένη εθελοντική ανάκληση αφορά μόνο τα προϊόντα που αναφέρονται παραπάνω. Δεν 
αφορά κανένα άλλο προϊόν Häagen-Dazs. 
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