
15.10.2021  

 קריאה להחזרת מוצרי מזון 

 המופיעים מטה.  מפעל הטבעונית של סבתא מזל בע"מ, קורא להחזרת המוצרים

 : בבדיקה שנערכה ע"י שירות המזון לשכת הבריאות חיפה , נמצא כי 

 במוצרים הבאים חלה טעות בסימון אלרגנים בהתאם למפורט בטבלה  .1

"תאריך  ברקוד  תכולה   המוצר שם #
אחרון 

לשימוש": 
מכל תאריכי 
התפוגה עד 

  וכולל 

 סיבת ההחזרה  

 םשיפודי 1
 טבעוניים

/  פרגית בסגנון
שיפודי פרגית 

/  טבעוני
 שיפודי פרגית 

 28.03.22 790018603741 גרם  300
 

באזהרת אלרגנים נרשם "מכיל סויה, עלול 
 להכיל גלוטן" . 

להכיל במקום: " המוצר מכיל סויה,  עלול 
 "וחיטה )שקדים( שומשום, אגוזים

באזהרת אלרגנים נרשם "מכיל סויה, עלול  28.12.21 790018603673 גרם  300  האש על קבב  2
 להכיל גלוטן" . 

במקום: " המוצר מכיל סויה,  עלול להכיל 
 "וחיטה )שקדים( שומשום, אגוזים

 האש על קבב 3
  חריף

באזהרת אלרגנים נרשם "מכיל סויה, עלול  28.12.21 790018603680 גרם  300
 להכיל גלוטן" . 

במקום: " המוצר מכיל סויה,  עלול להכיל 
 "וחיטה )שקדים( שומשום, אגוזים

 טבעונית פיצה 4
 זיתיםעם 

 חיטה.  . ברכיבים לא צוין רכיב קמח1 22 .28.02 790018603833 גרם  500
באזהרת אלרגנים נרשם "מכיל סויה, .2

 עלול להכיל גלוטן" . 
במקום: " המוצר מכיל סויה וחיטה,  עלול 

 ")שקדים( להכיל שומשום, אגוזים
 

באזהרת אלרגנים נרשם "מכיל סויה, עלול  22 .28.02 790018603611 גרם 460  קציצות 5
 להכיל גלוטן" . 

במקום: " המוצר מכיל סויה,  עלול להכיל 
 ", חיטה)שקדים( שומשום, אגוזים

/  סויה פאי 6
בצק עלים 

  מילוי סויה 

באזהרת אלרגנים נרשם "מכיל סויה, עלול  22 .14.04 790018603871  גרם  460
 להכיל גלוטן" . 

במקום: " המוצר מכיל סויה וחיטה,  עלול 
 ")שקדים( להכיל שומשום, אגוזים

 סויה פאי 7
/ בצק  עדשים

עלים במילוי 
סויה  בטעם 

בקר עם 
 עדשים

באזהרת אלרגנים נרשם "מכיל סויה, עלול  14.4.22 790018603857 גרם  460
 להכיל גלוטן" . 

במקום: " המוצר מכיל סויה וחיטה,  עלול 
 ")שקדים( להכיל שומשום, אגוזים

 סויה פאי 8
/  מקסיקני

בצק עלים 
במילוי סויה  

בטעם בקר 
 מקסיקני

סויה , גלוטןבאזהרת אלרגנים נרשם "מכיל  14.4.22 790018603932 גרם  460
 " . סומסוםעלול להכיל 

במקום: " המוצר מכיל סויה וחיטה,  עלול 
 ")שקדים( להכיל שומשום, אגוזים

בורקיטוס  9
גבינה / 

גלוטן, באזהרת אלרגנים נרשם "מכיל  28.03.22 790018603987 גרם  400
 "סויהשומשום, עלול להכיל 



בורקיתו גבינה 
 טבעוני 

במקום: " המוצר מכיל חיטה, שומשום.  
 ")שקדים( עלול להכיל סויה, אגוזים

בורקיטוס  10
גבינה וזיתים / 
בורקיטו גבינה 

טבעונית עם 
 זיתים  

גלוטן, באזהרת אלרגנים נרשם "מכיל  28.03.22 790018603956 גרם  400
 "סויהם, עלול להכיל שומשו

במקום: " המוצר מכיל חיטה, שומשום.  
 ")שקדים(  עלול להכיל סויה, אגוזים

 

 .מתבקשים לא לצרוך את המוצרים ושקדים בעלי אלרגיה לשומשום, סויה, חיטה , צרכנים

 

 . במוצרים המפורטים מטה חלה טעות בסימון אלרגנים ובהוראת ההכנה.  2

תאריך אחרון  ברקוד  תכולה   המוצר שם #
)עד  לשימוש

 כולל( 

 סיבת ההחזרה  

. הוראות הכנה : נרשם "להפשיר לחמם 1   22 .29.01 790018603819 גרם  500  קובה 1
 ולהגיש. ניתן לחמם במיקרוגל" 

במקום: "להרתיח מרק, ולבשל את המוצר 
 דקות" 25-30בתוך המרק למשך 

. באזהרות אלרגנים נרשם "מכיל סויה, 2
 עלול להכיל גלוטן" . 

במקום: "המוצר מכיל סויה וחיטה,  עלול 
 " )שקדים( להכיל שומשום, אגוזים

שווארמה  /  2
 שווארמה סויה 

.הוראות הכנה : נרשם "לחמם במיקרוגל/ 1 22 .28.03 790018603765 גרם  400
 לצלות על מחבת" 

 במקום: "לצלות על מחבט" 
. באזהרות אלרגנים נרשם "מכיל סויה, 2

 עלול להכיל גלוטן" . 
במקום: "המוצר מכיל סויה,  עלול להכיל 

 וחיטה" )שקדים( שומשום, אגוזים
 

מתבקשים לא  ושקדיםכלל הצרכנים, לרבות צרכנים בעלי אלרגיה לשומשום, סויה, חיטה , 
 לצרוך את המוצרים.

 

מתנצל בפני ציבור לקוחותיו ופועל לאיסוף המוצרים מפעל הטבעונית של סבתא מזל בע"מ, 
 .בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות

 

 

 או לפי פרטי המפעל מטה: 046357548אלה ניתן לפנות לטלפון שירות הלקוחות:  שבכל 

 6כתובת המפעל: דליית אל כרמל  רחוב דליה 

 מנכ"ל  –איש קשר: רונן מזרחי 

  052-3787002מס' טלפון נייד: 

  tivonit158@gmail.coדואר אלקטרוני: 
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