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Budapest, 2018. július 6. 

 

Fogyasztóknak szóló tájékoztatás: 

 

Fagyasztott zöldség és zöldségkeverék tételek visszahívását rendelte el a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 

 

http://portal.nebih.gov.hu/-/gyorsfagyasztott-zoldsegeket-hiv-vissza-a-nebih 

 

A NÉBIH intézkedését követően több, Magyarországon gyártott, különböző márkájú fagyasztott 

zöldség és zöldségkeverék termék forgalomból történő kivonását kezdték meg Európa-szerte a 

Listeria monocytogenes baktérium lehetséges jelenléte miatt.  

 
A NÉBIH közleménye szerint az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és az Európai 

Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 2018. július 3-án közzétett jelentése 

szerint valószínűleg gyorsfagyasztott csemegekukorica és esetleg egyéb fagyasztott zöldség 

okoz járványt több európai uniós országban 2015 óta, a termékek helytelen tárolása 

(hűtőszekrényben történt tárolás fagyasztó helyett) vagy felhasználása (nyers fogyasztás) miatt. 

A megbetegedéseket öt EU-s tagállamban jelentették, hazánkban erre a termékkörre 

visszavezetett esetekről nem tudunk. 

 
A fentiek miatt az Iglo annak érdekében, hogy az Iglo termékek fogyasztói továbbra is a 

legnagyobb biztonsággal vásárolhassák és fogyaszthassák az Iglo termékeket, 

elővigyázatosságból kivonja a forgalomból az alábbi termékeit. 

 

EAN kód Termék neve 

5.996.037.061.556 Iglo Krémes parajpüré 450g 

5.996.037.061.563 Iglo Zsenge parajpüré 450g 

5.996.037.079.858 Iglo Sóskamártás 450g 

5.996.037.061.587 Iglo Zsenge tavaszi zöldborsó 450g 

9.008.695.400.021 Iglo Zsenge tavaszi zöldborsó 750g 

9.008.695.409.628 Iglo Zsenge tavaszi zöldborsó 900g 

5.996.037.061.600 Iglo Zsenge vajbab 450g 

9.008.695.400.120 Iglo Zsenge vajbab 750g 

5.998.304.227.023 Iglo Brokkoli rózsa 450g 

9.008.695.400.229 Iglo Zsenge morzsolt csemegekukorica 750g 

5.996.037.061.662 Iglo Zöldségköret Kertészné módra 450g 

5.996.037.061.679 Iglo Nyári zöldségkeverék 450g 

5.996.037.075.898 Iglo Franciasaláta alap 450g 

9.008.695.400.625 Iglo Vegyesfőzelék zöldségkeverék 750g 

9.008.695.411.126 Iglo Mexikói zöldségkeverék 450g 

9.008.695.400.724 Iglo Mexikói zöldségkeverék 750g 

9.008.695.407.525 Iglo Kunsági Zöldségkeverék 750g 

9.008.695.418.323 Iglo Zsenge zöldségkeverék bébirépával 400g 

9.008.695.419.122 Iglo Leveszöldség 450g 
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9.008.695.417.524 Iglo Fitness zöldségkeverék 450g 

9.008.695.417.623 Iglo Mediterrán zöldségkeverék 550g 

9.008.695.417.722 Iglo Wellness zöldségkeverék 400g 

9.008.695.417.821 Iglo Ázsia Wok zöldségke verék 400g 

9.008.695.415.728 Iglo Húsleves zöldségkeverék 500g 

9.008.695.417.029 Iglo Leveszöldség 400g 

9.008.695.415.827 Iglo Minestrone zöldségkeverék 500g 

9.008.695.416.022 Iglo Zöldségkeverék raguhoz 400g 

9.008.695.416.329 Iglo Sütnivaló zöldségduó 400g 

 
Amennyiben a fent felsorolt termékek valamelyikét megvásárolta: 

 kérjük, ne fogyassza el a terméket 

 vigye vissza a vásárlás helyére, ahol a termék vételárát megtérítik 

 további tájékoztatásért keresse fel a www.iglo.hu weboldalt 

 kérdés esetén kapcsolatba léphet az Iglo-val az infoline@iglo.hu e-mail címen is 

 

A visszahívás elővigyázatosságból történik, és csak akkor lép fel egészségügyi kockázat, ha a 

termékeket megfelelő hőkezelés nélkül fogyasztják. Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy minden 

fagyasztott zöldséget a terméken szereplő elkészítési útmutató szerint alaposan meg kell főzni 

vagy más módon hőkezelni. Ez vonatkozik a borsó, bab, spenót és más fagyasztott zöldség 

termékeinkre. 

 

Az Iglo elkötelezett a legszigorúbb elővigyázatossági lépések megtételére, hiszen az 

élelmiszerbiztonság elsődleges fontosságú számunkra.  

 

Elnézést kérünk minden fogyasztónktól az okozott kényelmetlenségért. 

 

Kapcsolat: 

Lövenberg Balázs, WS Hungary 

Telefon: +36 1 920 2400 

E-Mail: balazs.lovenberg@wshungary.hu 
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