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Stockholm den 6 november 2017 

 
Till kund/konsument  

Produktåterkallelse från Kronfågel 
Kronfågel har vid egenkontroll upptäckt förekomst av listeria i en av våra produkter från 

förädlingsanläggningen i Valla med produktionsdag fredag 3 november 2017. Den aktuella produkten 

har stoppats innan den sålts till konsument, men av säkerhetsskäl återkallas nu samtliga produkter 

producerade på samma produktionslinje och datum.  

Listerian har påvisats i vår normala processkontroll där vi kontinuerligt tar ut prover och analyserar efter 

olika bakterier både vid produktionsdag och vid bäst-före-dag. Företaget återkallar av säkerhetsskäl alla 

produkter som producerats på samma produktionslinje den aktuella dagen. 

Återkallelsen gäller därför fyra av Kronfågels kycklingspett som producerades den 3 november och som kan 

ha inhandlats mellan den 4 till den 6 november: 

 Artikel #4331, Kycklingspett Sweet Chili, 1600 gram 

 Artikel #4332, Kycklingspett Mango Jalapeno, 1600 gram 

 Artikel #4334, Kycklingspett Sweet Texas BBQ, 1600 gram 

 Artikel #4335, Kycklingspett Blandade örter, 1600 gram 

Alla konsumenter som har produkterna ovan i kylskåp eller frys uppmanas att lämna tillbaka dem till butiken 

eller vänligen kontakta Kronfågels konsumentkontakt på telefon 020 724 000 eller e-post 

konsumentkontakt@kronfagel.se 

Listeria dör vid tillagning över 72 grader.  

 

För mer information vid mediefrågor kontakta: 

Jenny Fridh, kommunikationschef. Tel: 0730 27 70 18, e-post: jenny.fridh@kronfagel.se  

Nedan finns bild på naturellt kycklingspett. På träpinnen står ”Kronfågel”.  
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