METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika

Informácie o stiahnutí ierneho aju zna ky ARO z trhu

Ivanka pri Dunaji, 11.september 2012 – METRO Cash & Carry SR stiahlo ku d u 7. september
2012 z predaja ARO ierny aj 6x30g na území Slovenskej republiky
ahovanie ierneho aju ARO za alo na základe laboratórnych testov v eskej republike, kde bola
testovaná jedna šarža aju, pri ktorej bol zistený zvýšený povolený limit jedného z pesticídov a to
imidaclopridu. Okamžite sme zaistili stiahnutie celého výrobku z predaja a za ali testovanie rôznych
šarží predmetného aju na prítomnos pesticídov a polycyklických aromatických uh ovodíkov.
Pod a výsledkov testov sa dá predpoklada , že riziko zdravotnej závadnosti pre loveka je v tomto
prípade minimálne alebo žiadne. Musíme bra do úvahy, že pri legislatívnych limitoch je vä šinou
stanovená ve ká rezerva a po íta sa s dlhodobou expozíciou. Taktiež aj sa nepožíva celý, ale lúhuje
sa do vody.
Pesticídy sú prípravky a prostriedky, ktoré sú ur ené na tlmenie a hubenie rastlinných a živo íšnych
škodcov, na ochranu rastlín, výrobných závodov alebo i zvierat a loveka. Najviac sa pesticídy
uplat ujú v po nohospodárstve.
Všetky šarže potraviny ARO ierny aj 6x30g boli stiahnuté z predaja zo všetkých prevádzok a
zárove bola zastavená kompletná dodávka tohto aju. Zákazníkov, ktorí si zakúpili spomínaný aj,
žiadame, aby ho vrátili spä na akejko vek prevádzke ve koobchodného re azca METRO, kde im
bude vrátená plná cena výrobku.

METRO Cash & Carry vždy kladie maximálny možný dôraz na bezpe nos a kvalitu potravín a
považuje ju za jednu z priorít svojho podnikania. Prípadné nálezy sa snaží okamžite rieši a do
budúcna im predchádza . Pravidelné kontroly kvality zabezpe ujú nezávislé laboratóriá i interné
oddelenie kvality, aby boli v as zistené možné nedostatky a zaistená maximálna kvalita výrobkov.
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