Pressmeddelande
Utökad återkallelse av Häagen-Dazs vaniljbaserade produkter
STOCKHOLM, 5 augusti 2022 – Efter vårt frivilliga återkallande av Häagen-Dazs Plain Vanilla-glass,
vidtar General Mills ytterligare försiktighetsåtgärder och utökar omfattningen av återkallandet till
att beröra produkter där en specifik batch av vaniljarom används.
Detta utökade återkallande vidtas som en försiktighetsåtgärd efter att spårmängder av 2-kloretanol
(2CE) har påträffats i en batch av vaniljarom som används i Häagen-Dazs produkter. Undersökningar
har fastställt att källan till kvalitetsbristen är en enskild leverantör. Återkallelsen är begränsad till
specifika bäst före-datum för vissa produkter vilka ses nedan.
Sedan återkallelsen av vaniljglassen och i linje med sitt engagemang för konsumenternas hälsa och
säkerhet har General Mills proaktivt infört mer omfattande, förbättrade testprocedurer på andra
Häagen-Dazs-glassprodukter tillverkade med naturliga vaniljarom samt utökat omfattningen av
återkallelsen att inkludera dessa produkter.
I bilagan nedan finns en fullständig lista över de produkter som omfattas av försiktighetsåtgärden
och den utökade återkallelsen.
Vi har stärkt kontrollerna hos alla våra leverantörer sedan det här problemet först uppmärksammades.
Dessutom testar vi för närvarande alla färdiga produkter innan de når marknaden. Häagen-Dazs
använder inte 2CE i någon av våra produkter och vårt produktsortiment följer alla förordningar om
livsmedelssäkerhet och strikta standarder på alla marknader vi bedriver verksamhet på.
Vi ber om ursäkt för eventuella besvär denna försiktighetsåtgärd orsakar våra kunder.
Mer information finns på www.generalmills.com/VanillaRecall
Frågor från medier hänvisas till följande e-postadress: media.line@genmills.com
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Bilaga: En fullständig lista över återkallade produkter
Produkt
Belgian Chocolate 460ml
Belgian Chocolate 460ml
Macadamia Nut Brittle 460ml
Macadamia Nut Brittle 460ml
Macadamia Nut Brittle 460ml
Cookies & Cream 460ml
Duo Belgian Chocolate & Vanilla 420ml
Duo Vanilla Hazelnut & Caramel Crunch 420ml

Batch
4266586
4278230
4266570
4278232
4285355
4266403
4271141
4269462

BBD
2023-03-30
2023-04-13
2023-04-04
2023-04-15
2023-04-27
2023-03-27
2023-04-15
2023-03-24

I tillägg till nedanstående produkter som återkallades i juli:
Vaniljglass (460 ml), med bäst före datum tidigare än 21/05/2023.
Den här frivilliga återkallelsen gäller endast de produkter som är angivna ovan. Inga andra HäagenDazs-produkter berörs.

