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TERUGROEPING van CORA NV  

Producten: verschillende soorten ijs van het merk Cora   

Probleemstelling: aanwezigheid van residuen van gewasbeschermingsmiddelen (ethyleenoxide) in een grondstof. 

We gaan over tot een product terugroeping na een non-conformiteit dat mogelijks een risico voor de consument kan 
inhouden: 
 

Product  Barcode THT Lotnummers 

Rum en Druiven Ijs Bakje  

1L – 534.5 g cora 
 3257980177346 

31/10/2021 

31/05/2022 

PL9275 

PL0143 

12 Vanille / chocolade ijs kuipjes  

vanille / aardbei  720 ml - 360 g cora 
 3257980277916 

31/10/2021 

31/01/2022 

DA9290 

DA0030 

Vanille / witte chocolade reuzen x3 

360 ml – 250.5 g cora 
 3257980278012 30/09/2021 PL9256 

Vanille / witte chocolade reuzen x4 

440 ml – 308 g cora 
 3257987039616 

30/06/2022 

31/08/2022 

PL0182 

PL0216 

Vanille / melk chocolade amandel reuzen x3 

360 ml – 255 g cora 
 3257980278029 30/09/2021 PL9255 

Vanille / melk chocolade amandel reuzen x4    

440 ml – 314 g cora 
 3257987039579 

31/07/2022 

31/08/2022 

PL0199 

PL0238 

Mini vanille/chocolade assortiment x8  

360 ml  - 246 g  cora 
 3257980889430 31/08/2021 PL9234 

Mini vanille chocolade assortiment x8  

400 ml – 287.5 g cora 
 3257987039661 31/07/2022 

PL0194 

PL0195 

Citroen sorbet bakje  

1L - 606 g cora 
 3257985308752 

31/10/2021 

31/03/2022 

31/07/2022 

PL9296 

PL0086 

PL0191 
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Citroen sorbet bakje  

1L – 550 g cora 
 3257987039609 

31/08/2022 

30/11/2022 

31/03/2023 

PL0225 

PL0322 

PL1068 

 Vanille / pure chocolade reuzen x3  

360 ml – 250.5 g cora 
 3257985480229 30/09/2021 PL9256 

Donkere chocolade ijscoupe  

1L – 500 g cora 
 3257987039548 31/07/2022 PL0200 

Koffie / pure chocolade reuzen x4   

400 ml – 306 g cora 
 3257987039562 31/07/2022 PL0199 

 
 
Deze producten werden verkocht in de Cora-supermarkten te La Louvière (7100), Châtelineau (6200), Hornu (7301), Rocourt 
(4000), Messancy (6780), Sint-Lambrechts-Woluwe (1200) Anderlecht (1070) en de winkels van Match en Smatch in België. 
 
CORA besliste, in overleg met het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) om deze producten terug te roepen. 
 
Klanten die deze producten hebben gekocht wordt gevraagd het niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt, waar het 
zal worden terugbetaald. 
 
In de tussentijd zijn deze producten uit de schappen van alle winkels gehaald. 
 
Wij bieden onze klanten onze oprechte verontschuldigingen aan voor dit ongemak en verzekeren hen dat wij de meest effectieve maatregelen 
nemen om dit soort incidenten te voorkomen. 
 
Elke klant die meer informatie wenst, kan contact opnemen met onze kwaliteitsafdeling en contact opnemen met het nummer 
071.69.95.24 of per e-mail op het volgende adres: ALERTES-RETRAITS@CORA.BE. 
 
De kwaliteitsdienst van CORA 

mailto:ALERTES-RETRAITS@CORA.BE

