
 02.02.2021תאריך : 

 

 .1.2.2021-וה 28.1.2021-הודעות מתאריך הההודעה זו באה במקום 

 .מוצרים המיוצרים על ידי אומנות המתוקים בע"מחברת אומנות המתוקים בע"מ קוראת להחזרת ה

 בבדיקה שנערכה ע"י שירות המזון לשכת הבריאות מרכז ,

 .מסומן במידע על האלרגנים בתווית המוצר מצאה נוכחות אלרגן מסוג חלבון בוטנים שאיננונ

 שם המוצר:עוגת מוס פררו רושה פרווה 

 28/1/2021-מכל תאריכי היצור עד וכולל ה

 28/7/2021-ולכל תאריכי התפוגה עד וכולל ה

  מקופלת לבןשם המוצר: עוגת מוס 

 28/1/2021-מכל תאריכי היצור עד וכולל ה

 28/7/2021-הולכל תאריכי התפוגה עד וכולל 

 שם המוצר : עוגת מוס פקאן סיני 

 28/1/2021-מכל תאריכי היצור עד וכולל ה

 28/7/2021-ולכל תאריכי התפוגה עד וכולל ה

 שם המוצר : עוגת מוס אוראו 

 28/1/2021-מכל תאריכי היצור עד וכולל ה

 28/7/2021-ולכל תאריכי התפוגה עד וכולל ה

 שם המוצר : עוגת מוס מוצארט 

 28/1/2021-מכל תאריכי היצור עד וכולל ה

 28/7/2021-ולכל תאריכי התפוגה עד וכולל ה

 ת פרווה ועוגת מוס גלילישם המוצר : 

 28/1/2021-מכל תאריכי היצור עד וכולל ה

 28/7/2021-ולכל תאריכי התפוגה עד וכולל ה

 שם המוצר : עוגת מוס סניקרס 

 28/1/2021-מכל תאריכי היצור עד וכולל ה

 28/7/2021-ולכל תאריכי התפוגה עד וכולל ה

 שם המוצר : עוגת מוס מקופלת פרווה 

 28/1/2021-מכל תאריכי היצור עד וכולל ה

 28/7/2021-ולכל תאריכי התפוגה עד וכולל ה

 
  ,מנים ברשימת הרכיבים.לצערנוואשר מכילים בוטנים ואגוזים , ואשר מסלהלן מוצרים  , בנוסף

 .בתוויות המוצרים גניםהאלר מידענשמטו מהם 

 חלבי שם המוצר : עוגת מוס פררו רושה

 28/1/2021-מכל תאריכי היצור עד וכולל ה

 28/7/2021-ולכל תאריכי התפוגה עד וכולל ה



 שם המוצר: עוגת מוס קינדר בואנו

 28/1/2021-מכל תאריכי היצור עד וכולל ה

 28/7/2021-ולכל תאריכי התפוגה עד וכולל ה

 עוגת מוס שוקולד בלגישם המוצר : 

 28/1/2021-מכל תאריכי היצור עד וכולל ה

 28/7/2021-ולכל תאריכי התפוגה עד וכולל ה

 שם המוצר : עוגת פררו רושה חלבי ללא סוכר

 28/1/2021-מכל תאריכי היצור עד וכולל ה

 28/7/2021-ולכל תאריכי התפוגה עד וכולל ה

 שם המוצר : עוגת נוטלה ללא סוכר חלבי

 28/1/2021-תאריכי היצור עד וכולל ה מכל

 28/7/2021-ולכל תאריכי התפוגה עד וכולל ה

 שם המוצר : עוגת מוס לואקר חלבי

 28/1/2021-מכל תאריכי היצור עד וכולל ה

 28/7/2021-ולכל תאריכי התפוגה עד וכולל ה

 שם המוצר : עוגת קראנץ פררו רושה 

 28/1/2021-מכל תאריכי היצור עד וכולל ה

 13/03/2021-לכל תאריכי התפוגה עד וכולל הו
 

 

מתבקשים שלא  ים ,ת המוצרוולאלרגנים נוספים המופיעים בתווי, לאגוזים מסוגיהם השונים חלבון בוטנים צרכנים בעלי אלרגיה ל
  . םלצרוך אות

 

 מדרכי השיווק. צרים אומנות המתוקים בע"מ  אוסף את המו

 עלת למעקב ולתיקון כל מוצרי החברה.כמשנה זהירות ומתוך אחריות , החברה פו

 הקריאה להחזרה הינה בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות.

 
 054-2410144טלפון ארז פאני בלפניות 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 

 



 
 
 
 

 

 


