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Γενετικό υλικό αλόγου ανιχνεύθηκε σε αρκετά ακόμα προϊόντα κρέατος στην Αττικής και τη
Βόρειο Ελλάδα.
Τα θετικά δείγματα θα ελεγχθούν και για την ύπαρξη αντιβιοτικών και της επικίνδυνης
αντιφλεγμονώδους ουσίας φαινυλοβουταζόνης.
«Κεμπάπ τύπου Αρμένικο» με ημερομηνία λήξης 7/8/2013,
«Σουτζουκάκι 80 γρ.» με ημερομηνία λήξης 24/1/2014,
«Μπιφτέκι 130 γρ.» με ημερομηνία λήξης 27/11/2013 και
«Μπιφτέκι 130 γρ.» με ημερομηνία λήξης 12/02/2014
Τα παραπάνω προϊόντα παράγονται από την εταιρεία «T&T Foods ΑΕ» (630 80 Λάκωμα,
Χαλκιδικής) και διατίθενται από την επιχείρηση «Χούτος Catering AE».
- Κατεψυγμένο κεμπάπ «ΑΡΙΣΤΟΝ» με ημερομηνία παρασκευής 31.12.2012 Lot 036512 και
ημερομηνία ανάλωσης 31.12.2013.
Το προϊόν παρασκευάζεται από την εταιρεία «ΛΑΔΑΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ" (Ορτανσίας 19, Αχαρναί
Αττικής). Προμηθευτής της πρώτης ύλης κρέατος ήταν η επιχείρηση «Ζηκούδη Β. ΕΠΕ».
- Στην «τσιμπίδα» του ΕΦΕΤ πιάστηκε και το σουτζούκι της επιχείρησης »«Αφοί
Μπατανιάν", ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου.
- Επιπλέον, ο ΕΦΕΤ ενημερώθηκε από τις γερμανικές Αρχές για τη διακίνηση κονσέρβας,
στην οποία ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
Πρόκειται για κονσέρβα τσιγαρισμένου μοσχαρίσιου κρέατος με φαγόπυρο, με την εμπορική
επωνυμία «ГОВЯДИНа» σε συσκευασία των 325 g, προέλευσης Λετονίας. Το προϊόν
διακινείται στην Ελλάδα από τις επιχειρήσεις "ΧΑΡΑΤΣΙΔΟΥ Ε. - ΤΣΙΚΙΡΙΔΟΥ Α. Ο.Ε."
(Πέτρου Ράλλη 8, Ρουφ) και "ΚΑΚΑΦΙΚΑΣ Σ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε." (Ελ. Βενιζέλου 219, Καλλιθέα).

Επίσης, DNA αλόγου ανιχνεύθηκε στο:
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- Κατεψυγμένο «Κεμπάπ τύπου Αρμένικο», με εμπορική ονομασία «ΑΡ-ΚΑΣ», σε
συσκευασία του 1kg, παρασκευαστής – συσκευαστής «Αφοί Μπατανιάν, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου»,
το οποίο διατίθετο από το σούπερ μάρκετ «ΜΕΤΡΟ ΑΒΕΕ, Υποκατάστημα της Καβάλας».
- Σαλάμι Βοδινό με εμπορική ονομασία «Destan», σε συσκευασία των 500g, που
παρασκευάσθηκε από την Ολλανδική εταιρεία DEMKA GmbH, με αριθμό έγκρισης NL 77
EG, το οποίο διατίθετο από το παντοπωλείο «Γιακούπ Γιακούπ, Φίλυρα Σάππων, Ροδόπης».
- «ΚΑΒΟΥΡΜΑΣ» με την εμπορική επωνυμία «Παραδοσιακά Αλλαντικά ΑΝΑΝΙΑΔΗ», το
οποίο παρασκευάζεται και συσκευάζεται από την επιχείρηση «ΑΡΙΣΤΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΑΒΕΕ»
με έδρα Αιγάλεω Αττικής, για λογαριασμό της επιχείρησης «ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ» με έδρα
την Καβάλα.
- Εντοπίστηκαν δυο θετικά δείγματα, που αφορούν σε ισάριθμες παρτίδες βόειου
κατεψυγμένου κρέατος συνολικής ποσότητας 1.064 κιλά με την επισήμανση FROZEN BEEF
MEAT NECK και FROZEN BEEF MEAT TOPSIDE της επιχείρησης "ΖΗΚΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ".
Οι εν λόγω παρτίδες κρέατος είχαν εισαχθεί από τη Ρουμανία
- «Λουκάνικο Χωριάτικο» με την εμπορική επωνυμία «Nostima» με ημερομηνία παραγωγής
23/2/2013 και ημερομηνία ανάλωσης 25/3/2013. Το συγκεκριμένο προϊόν παρασκευάζεται και
συσκευάζεται από την εταιρία «ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ Ι. & ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΠΕ» στο 6ο χλμ
Αλεξανδρούπολης-Μάκρης.
Μετά τα σουηδικά κεφτεδάκια, η εταιρεία η ΙΚΕΑ ανακοίνωσε ότι αποσύρει και τα
λουκάνικα τύπου Βιέννης που πωλούνταν στα καταστήματά της. Όπως και τα κεφτεδάκια,
τα λουκάνικα παρασκευάζονταν από το σουηδικό όμιλο Dafgaard, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι
στους δειγματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν εντοπίστηκε κρέας αλόγου στα προϊόντα
του.
Στην προληπτική ανάκληση προϊόντων που έχουν παραχθεί για λογαριασμό της Carrefour
από τον όμιλο Comigel με την εμπορική ονομασία «Λαζάνια Μπολονέζ carrefour 1 κιλού» και
«Κανελόνια Μπολονέζ carrefour 600 γρ.» προχώρησε η εταιρεία Μαρινόπουλος ΑΕ. Οι
εταιρείες Findus και Aldi απέσυραν στο Ηνωμένο Βασίλειο κατεψυγμένα γεύματα με
μοσχαρίσιο κρέας επειδή ανιχνεύθηκε σε αυτά DNA αλόγου, τα οποία είχαν προμηθευθεί
από τη γαλλική εταιρεία Comigel.

H Nestle, η μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων στον κόσμο απέσυρε από τα ράφια των σουπερ
μάρκετ γεύματα ζυμαρικών με βοδινό, αφού περιείχαν DNA αλόγου!

Η Ένωση Καταναλωτών Βόλου καλεί τους καταναλωτές να αποφεύγουν τα έτοιμα γεύματα
και τα κατεψυγμένα προϊόντα κρέατος.
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Η δράση υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Σύμβασης της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου &
Θεσσαλίας και του ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου για προβολή και δημοσίευση
ενημερωτικών θεμάτων.
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