Δελτίο Τύπου
Ανάκληση γυάλινων φιαλών μπύρας (πράσινο χρώμα) με την εμπορική επωνυμία “Stella
Artois” που πιθανόν να περιέχουν θραύσματα γυαλιού
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 5 Απριλίου 2018 σχετικά με το πιο πάνω θέμα, το Υπουργείο
Υγείας επιθυμεί να πληροφορήσει το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί
τόσο από την εταιρεία που διακινεί το εν λόγω προϊόν στην κυπριακή αγορά όσο και μέσω του Συστήματος
Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), ότι επιπρόσθετες γυάλινες φιάλες
μπύρας (πράσινου χρώματος) με την εμπορική επωνυμία “Stella Artois” ενδέχεται να περιέχουν θραύσματα
γυαλιού.
Η εταιρεία που διακινεί το εν λόγω προϊόν, ήδη προβαίνει σε απόσυρση των εμπλεκόμενων παρτίδων από
την αγορά και έχει επίσης εκδώσει ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για τις
παρτίδες των φιαλών μπύρας που έχει παραλάβει και διακινήσει στην κυπριακή αγορά ως ακολούθως:
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Κύπρος
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Επειδή όμως ενδέχεται μέσω του παράλληλου εμπορίου, να έχουν κυκλοφορήσει στην Κυπριακή αγορά και
άλλες επηρεαζόμενες παρτίδες, που έχουν κυκλοφορήσει σε άλλες χώρες, καλούνται οι καταναλωτές που
έχουν στην κατοχή τους, φιάλες που φέρουν ημερομηνία ανάλωσης από 18/1/19 μέχρι 15/3/19 με
κωδικό συσκευασίας 49, 52 και 55 να αποφύγουν να τις καταναλώσουν και να τις επιστρέψουν στους
χώρους από όπου τις έχουν αγοράσει.
Πώς να διαβάσετε την ετικέτα.
Η ετικέτα έχει δύο γραμμές.
Η πρώτη γραμμή είναι η ημερομηνία «Ανάλωση Κατά Προτίμηση», η οποία
διαβάζεται ημέρα /μήνας/έτος.
01/02/2019 = 1 Φεβρουαρίου 2019
Η δεύτερη γραμμή αφορά τον Κωδικό Συσκευασίας και την Ώρα Συσκευασίας.
Ο Κωδικός Συσκευασίας περιλαμβάνει τους αριθμούς 49, 52 ή 55.
Τα επόμενα 4 ψηφία είναι η Ώρα συσκευασίας και διαβάζεται ώρα:λεπτά.
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