
 

 

 

 
 

Belangrijke veiligheidswaarschuwing 
 

Sligro heeft enkele artikelen uit de schappen gehaald in verband 

met een mogelijke besmetting met de Listeriabacterie en adviseert 
klanten die een of meerdere van deze producten gekocht hebben 

deze niet te consumeren.  
 

Tijdens microbiologisch onderzoek in de productieomgeving is Listeria 

aangetroffen. Het initiatief om deze producten terug te roepen betekent niet dat 
deze daadwerkelijk besmet zijn. Echter, het consumeren van een levensmiddel dat 

besmet is met de Listeriabacterie kan een voedselinfectie veroorzaken. Vooral 
zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen 
een verhoogd risico. De Listeriabacterie wordt gedood als een product gedurende 

minimaal 2 minuten verhit wordt tot 70 graden kerntemperatuur.  
 

Klanten die deze producten gekocht hebben zijn reeds eerder per brief en/of per e-
mail geïnformeerd.  
 

Het betreft de volgende producten: 

 

Artikelnr.  Omschrijving     THT datum 

508702 VEGGIE EXPRESS GREEN SMOOTHIE  09-03-2020 
333885 PINGUIN MAISKORRELS 2,5 KG   Elke THT datum 
336786 PINGUIN MEXICO/BALKANMIX 2,5 KG  Elke THT datum 

307478 PINGUIN MAYAMIX 2,5 KG   Elke THT datum 
182789 PINGUIN ZOMERGROENTEN 20 KG  Elke THT datum 

330714 PINGUIN ZOMERGROENTEN 2,5 KG  Elke THT datum 
107161 PINGUIN MINESTRONE GROENTEN 2,5 KG Elke THT datum 
339019 PINGUIN SOEPGROENTEN 2,5 KG  Elke THT datum 

327004 PINGUIN ERWTEN/JONGE WORTELEN 2,5 KG Elke THT datum 
809695 PINGUIN ERWTEN/JONGE WORTELEN 2,5 KG Elke THT datum 

326309 PINGUIN TUINERWTEN MIDDEL FIJN 2,5 KG Elke THT datum 
349331 PINGUIN TUINERWTEN ZEER FIJN 2,5 KG Elke THT datum 
192111 PINGUIN ERWTEN EXTRA FIJN 1 KG  Elke THT datum 

 
De overige producten van Pinguin zijn veilig om te consumeren. Klanten die in het 

bezit zijn van een of meerdere van bovenstaande producten kunnen die 
retourneren en krijgen het aankoopbedrag vergoed. 
 

Doorlevering 
 

Indien u koper bent van een of meerdere genoemde producten en u hebt deze 
doorgeleverd, dan dient u ook úw afnemers per ommegaande effectief te 

informeren. In dat geval hoort u zelf ook een melding te doen bij de NVWA.  
 
Lees meer 

https://www.sligro.nl/nieuws/belangrijke-veiligheidswaarschuwing-1.htm

