
                                                                                                                                             

   10/6/21–תאריך                                                                                                                                                                              

 

 ל החזרה יזומה  למוצר טחינה ע 01/06/2021הודעה זו הינה הודעת המשך ותיקון להודעה שפורסמה בתאריך 

 

 

 

 טחינה המוצר  להחזרת תקורא   אלרוזאנא סחר בינלאומי בע"מ  חברת 

    נמצא חיידק סלמונלה במוצרים : יבשירות המזון לשכת הבריאות המחוזית תל אבע"י  שנערכהבבדיקה 

                                                                                           

 ק"ג 17  תכולה:    שימורי איכות  מותג:   טחינה  שם המוצר:  -1

  5566047-03א.ת. חולון,טל.   6המכתש רח' -  שימורי איכות בע"מ משווק ע"י:   אלרוזנא סחר בינלאומי בע"מ יבואן:   אלעבור,מצרים-פילויצרן: 

  04/2022לשימוש עד:      04/2021ייצור: תאריך 

  21160110מנת ייצור : 

 7290002039204ברקוד : 

 

 ק"ג 1  כולה:ת   שימורי איכות   :מותג  טחינה   שם המוצר:  -2

אלרוזנא סחר בינלאומי יבואן:   food industries . Egept Produced of agdadona co.for  - גיזה,מצרים/ אגדאדנא לתעשית מזון.  גדודנא יצרן:
  5566047-03טל.  א.ת. חולון, 6רח' המכתש -  שימורי איכות בע"ממשווק ע"י:     בע"מ

   04/2022לשימוש עד :      04/2021תאריך ייצור : 

 21160110מנת ייצור : 

    7290002039013ברקוד  :  

 

  גרם 500  תכולה:    שימורי איכות  :מותגטחינה     שם המוצר:  -3

אלרוזנא סחר בינלאומי יבואן:   Produced of agdadona co.for food industries . Egept  - גדודנא / אגדאדנא לתעשית מזון. גיזה,מצרים יצרן:
 5566047-03 טל,א.ת. חולון 6רח' המכתש -  שימורי איכות בע"ממשווק ע"י:     בע"מ

  04/2022: לשימוש עד     04/2021ייצור: תאריך 

  21160110מנת ייצור : 

  7290002039006ברקוד : 

 

 ק"ג 17תכולה:      שימורי איכות  מותג:   טחינה שם המוצר:   -4

03-א.ת. חולון,טל.   6' המכתש רח-  שימורי איכות בע"מ משווק ע"י:   אלרוזנא סחר בינלאומי בע"מ יבואן:    אלעבור,מצרים-פילויצרן: 
5566047  

 01/2022/24 לשימוש עד:     25/01/2021ייצור: תאריך 

   7290002039204ברקוד : 

     

 ק"ג 1תכולה:     שימורי איכות מותג:    טחינה  שם המוצר:   -5

אלרוזנא סחר בינלאומי יבואן:   food industries . Egept Produced of agdadona co.for  - גדודנא / אגדאדנא לתעשית מזון. גיזה,מצרים יצרן:
  5566047-03א.ת. חולון, טל.  6רח' המכתש -שימורי איכות בע"מ  משווק ע"י:     בע"מ

   01/2022/24לשימוש עד :      25/01/2021 תאריך ייצור :

   7290002039013ברקוד  :  



 

  

 גרם 500תכולה:      שימורי איכותמותג:  טחינה     שם המוצר:  -6

אלרוזנא סחר בינלאומי יבואן:   Produced of agdadona co.for food industries . Egept  - גדודנא / אגדאדנא לתעשית מזון. גיזה,מצריםיצרן: 
 5566047-03 טל,א.ת. חולון 6רח' המכתש -  שימורי איכות בע"ממשווק ע"י:     בע"מ

  01/2022/24לשימוש עד:      25/01/2021תאריך ייצור: 

  7290002039006ברקוד : 

 

 

 ק"ג 1תכולה:     אלרוזאנאמותג:    טחינה  שם המוצר:   -7

אלרוזנא סחר בינלאומי יבואן:   Produced of agdadona co.for food industries . Egept  - גדודנא / אגדאדנא לתעשית מזון. גיזה,מצרים יצרן:
 0544449744, 6111050-04טל. 3000100, מיקוד 2185א.א פחם, ת.ד  -אלרוזנא סחר בינלאומי בע"ממשווק ע"י:     בע"מ

   01/2022/24לשימוש עד :     25/01/2021 תאריך ייצור :

   7290002039013ברקוד  :  

 

  גרם 500תכולה:       אלרוזאנאמותג: טחינה     שם המוצר:  -8

אלרוזנא סחר בינלאומי יבואן:   Produced of agdadona co.for food industries . Egept  - אגדאדנא לתעשית מזון. גיזה,מצריםגדודנא / יצרן: 
 0544449744, 6111050-04טל. 3000100, מיקוד 2185א.א פחם, ת.ד  -אלרוזנא סחר בינלאומי בע"ממשווק ע"י:     בע"מ

   01/2022/24לשימוש עד :     25/01/2021 תאריך ייצור :

   7290002039006ברקוד  :  

 

 ק"ג 17תכולה:      אלרוזאנא מותג:   טחינה שם המוצר:   -9

אלרוזנא סחר יבואן:    Produced of agdadona co.for food industries . Egept  - גדודנא / אגדאדנא לתעשית מזון. גיזה,מצריםיצרן: 
 0544449744, 6111050-04טל. 3000100, מיקוד 2185א.א פחם, ת.ד  -אלרוזנא סחר בינלאומי בע"מ משווק ע"י:       בינלאומי בע"מ 

  01/2022/24לשימוש עד:      25/01/2021ייצור: תאריך         

    7290002039570ברקוד :        

 

 ק"ג 1תכולה :         שימורי איכות  מותג :    טחינה שם המוצר:   -10

אלרוזנא סחר יבואן:   Produced of agdadona co.for food industries . Egept  - גדודנא / אגדאדנא לתעשית מזון. גיזה,מצריםיצרן: 
  5566047-03א.ת. חולון, טל.  6רח' המכתש -שימורי איכות בע"מ  משווק ע"י:     בינלאומי בע"מ

 01/05/2022לשימוש עד :              02/05/2021תאריך ייצור : 

      21110302מנת ייצור  : 

   7290002039013ברקוד  :  

 

 ק"ג 17תכולה:      אלרוזאנא מותג:   טחינה שם המוצר:   -11

סחר  אלרוזנאיבואן:    Produced of agdadona co.for food industries . Egept  - גדודנא / אגדאדנא לתעשית מזון. גיזה,מצריםיצרן: 
 0544449744, 6111050-04טל. 3000100, מיקוד 2185א.א פחם, ת.ד  -אלרוזנא סחר בינלאומי בע"מ משווק ע"י:       בינלאומי בע"מ 

 01/05/2022לשימוש עד :              02/05/2021תאריך ייצור : 

      21110302מנת ייצור  : 

    7290002039570ברקוד :       

 

 



  גרם 500תכולה:       אלרוזאנאמותג: טחינה     שם המוצר:  -12

אלרוזנא סחר יבואן:     Produced of agdadona co.for food industries . Egept  - גדודנא / אגדאדנא לתעשית מזון. גיזה,מצריםיצרן: 
 0544449744, 6111050-04טל. 3000100יקוד , מ2185א.א פחם, ת.ד  -אלרוזנא סחר בינלאומי בע"ממשווק ע"י:                בינלאומי בע"מ

 01/05/2022לשימוש עד :              02/05/2021תאריך ייצור : 

      21110302 מנת ייצור  : 

   7290002039006ברקוד  :         

 

 

 ם.תרכנים שיש להם את המוצרים מתבקשים שלא לצרוך אוצ
 

 .מדרכי השיווק יםאת המוצר ספתאו אלרוזאנא סחר בינלאומי בע"מ חברת   עם שירות המזון במשרד הבריאות בתיאום

באנשים בריאים, חיידק הסלמונלה עלול לגרום למחלה המתבטאת בחום, שלשול )לעיתים דמי(, בחילה, הקאות וכאבי בטן. במקרים נדירים, 
החיידק עלול לגרום למחלה קשה  ,קשישיםוילדים צעירים, בעלי מערכת חיסון מוחלשת  ,יכולים להיגרם סיבוכים. באוכלוסיות רגישות כגון

 ולעיתים אף למוות.

  –לחברת אלרוזאנא סחר בינלאומי בע"מ באמצעות  ותנלפניתן 

  0544449744טלפון 

       omrosanatrading@yahoo.cמייל  

mailto:rosanatrading@yahoo.com


  

  

 

 




