
 

FERRERO STÄNGER NER VERKSAMHETEN I ARLON, BELGIEN OCH UTÖKAR ÅTERKALLELSEN AV 
KINDER PRODUKTER TILLVERKADE I SAMMA ANLÄGGNING  
 
 
Luxemburg – 8 april 2022 – I samband med de pågående salmonellautredningarna som äger rum i 
samarbete med livsmedelssäkerhetsmyndigheter, avbryter Ferrero verksamheten vid sin fabrik i 
Arlon, Belgien.  
 
Med omedelbar verkan återkallas hela produktionen av Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder 
Surprise Maxi 100 g och Kinder Shoko-bons tillverkade i Arlon.  
 
Ferrero erkänner att det fanns interna ineffektiviteter, vilket skapade förseningar att hämta in och 
dela information i tid. Detta påverkade utredningarnas snabbhet och effektivitet. Anläggningen 
kommer endast att öppna igen när den har certifierats av myndigheterna.  
 
Endast Kinder-produkter tillverkade i Arlon, Belgien, berörs av denna återkallelse. Fabriken i Arlon 
står för cirka 7% av de totala volymerna av Kinder-produkter som tillverkas globalt på årsbasis. 
Lokala lösningar kommer att implementeras för att hjälpa konsumenterna med återkallelsen.  
 
Detta är det enda och rätta beslutet att ta för att säkerställa maximal nivå av livsmedelssäkerhet 
och eliminera risken för ytterligare kontaminering.  
 
Vi beklagar djupt denna händelse. Vi vill uppriktigt be om ursäkt till alla våra konsumenter och 
affärspartners och tacka livsmedelssäkerhetsmyndigheterna för deras värdefulla vägledning.  
 
Livsmedelssäkerhet, kvalitet och konsumentvård har varit kärnvärden i Ferrero sedan företaget 
grundades. Denna allvarliga händelse går emot de kärnvärden vi står för och vi kommer att ta alla 
steg som krävs för att bevara våra konsumenters fulla förtroende.  
 
 
Vi arbetar med återförsäljare för att säkerställa att dessa produkter inte längre är tillgängliga för köp. Om 
du har någon av dessa produkter rekommenderas du att inte konsumera den.  

 

Behåll produkten och kontakta vårt konsumentteam på https://www.ferrero.se/ferrero-care/   

Vi arbetar med återförsäljare för att säkerställa att dessa produkter inte längre är tillgängliga för köp. Om 
du har någon av dessa produkter rekommenderas du att inte konsumera den.  

Behåll produkten och återlämna dem till inköpsställe, eller kontakta vårt konsumentteam på 
https://www.ferrero.fi/ferrero-care/   

 

 
 
 
 
 
 

https://www.ferrero.se/ferrero-care/
https://www.ferrero.fi/ferrero-care/


 

Detta är listan över återkallade produkter:  
 

Produkt  EAN Från Bäst Före  Till Bäst Före  

Kinder Surprise 20g  40084107 26-Feb-22 03-Jan-23 

Kinder Surprise 20g pinkki  54088191 26-Feb-22 03-Jan-23 

Kinder Surprise  3-pack 60g  8000500026731 26-Feb-22 03-Jan-23 

Kinder Maxi Surprise 100g promo 8000500247914   21-Aug-22 

Kinder Maxi Surprise 100g  4008400231327   21-Aug-22 

Kinder Maxi Surprise pinkki LEI 100g  4008400230825   21-Aug-22 

Kinder Schoko-Bons 125g  5413548280189 12-Jan-22 19-Nov-22 

Kinder Schoko-Bons Halloween 200g  8000500247792 12-Jan-22 19-Nov-22 

Kinder Schokobons 500g  4008400622224 12-Jan-22 19-Nov-22 

Kinder-minimunat 100g  4008400282121   21-Aug-22 

Kinder Maxi Surprise 100g  Xmas  4008400230726   20-Apr-22 

Kinder Maxi Surprise LEI 100g Xmas  4008400231723   20-Apr-22 

 


