
 

 
 

 

Veghel, 19 februari 2016 

 

-PERSBERICHT- 

 

JUMBO ROEPT ALLE GEROOKTE ZALMPRODUCTEN TERUG 

 

In samenspraak met de leverancier en de NVWA vraagt Jumbo consumenten die gerookte 

zalmproducten hebben gekocht deze niet te consumeren en terug te brengen naar één van 

haar winkels. Het betreft een maatregel in verband met de aanwezigheid van de listeria 

bacterie, aangetoond in een uitgebreide steekproef bij de leverancier van gerookte zalm. 

Wanneer deze bacterie bovenmatig aanwezig is, kan het consumeren van de genoemde 

producten een gevaar vormen voor de gezondheid, met name bij zwangere vrouwen, ouderen 

en mensen met een verzwakt afweersysteem.  

 

Hoewel veel consumenten zich doorgaans bewust zijn van de risico’s van het eten van producten als 

gerookte zalm, neemt de supermarktketen geen enkel risico. Consumenten kunnen de gerookte 

zalmproducten retourneren. Zij krijgen dan direct hun geld terug. Het gaat om tien verschillende 

producten: 

 Jumbo hout gerookte zalmsnippers 150 gram  (8718449021280) 

 Jumbo hout gerookte zalmplakken 100 gram  (8718449045033) 

 Jumbo hout gerookte Noorse zalm 100 gram  (8718449021235) 

 Jumbo hout gerookte Noorse zalm 180 gram  (8718449021242) 

 Jumbo hout gerookte Schotse zalm 100 gram  (8718449021259) 

 Jumbo hout gerookte wilde Sockeye zalm 100 gram (8718449021266) 

 Jumbo hout gerookte zalmblokjes 150 gram  (8718449021273) 

 Jumbo hout gerookte zalm dille 100 gram  (8718449025837) 

 Jumbo thuis uit eten warm gerookte zalmsteak  (2378972000000) 

 Gerookte zalm 200 gram    (8710176889898) 

 

Op donderdag 11 februari riep Jumbo haar klanten ook op om een tweetal gerookte zalmproducten te 

retourneren. De gerookte zalm is nu opnieuw aan tests onderworpen. Daar werd wederom de 

aanwezigheid van listeria aangetoond. Jumbo heeft de leverancier om opheldering gevraagd en 

neemt op z’n minst voorlopig geen producten af van deze partij. Op korte termijn zullen gerookte 

zalmproducten van een andere leverancier in het schap liggen, zodat de klant niet misgrijpt. 

 



Voedselveiligheid 

Jumbo vindt voedselveiligheid uiterst belangrijk. Daarom werken leveranciers met een door Jumbo 

verplicht gesteld gecertificeerd voedselveiligheidssysteem. De certificering wordt uitgevoerd door 

onafhankelijke partijen. Ook staan de voedselveiligheid-gecertificeerde leveranciers onder toezicht van 

de controle-instanties (zoals de NVWA) en voert Jumbo zelf diverse kwaliteitscontroles uit. Hierdoor 

worden de kwaliteit en voedselveiligheid gewaarborgd. Indien Jumbo ook maar de geringste twijfel 

heeft aan de voedselveiligheid, zal zij haar klanten altijd beschermen door de benodigde acties te 

ondernemen zoals nu wordt gedaan met deze zogenaamde recall (terugroepactie). 

 

 

Noot voor de redactie – niet voor publicatie 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Jumbo Supermarkten  

Afdeling Corporate Communicatie  

Telefoon: 0413 – 38 48 00 

E-mail: communicatie@jumbo.com  

Website: pers.jumbo.com 

Beeldbank: pers.jumbo.com/beeldbank  
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