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Herstart eerste chocoladelijnen Barry Callebaut-

fabriek in Wieze begin augustus 

Zurich/Zwitserland, 15 juli 2022 – Barry Callebaut heeft vandaag aangekondigd dat de reiniging van 
de chocoladelijnen die getroffen zijn door met salmonella besmette lecithine in zijn fabriek in het 
Belgische Wieze vlot verloopt. Verwacht wordt dat de eerste gereinigde chocoladelijnen begin 
augustus 2022 de productie zullen hervatten met een geleidelijke toename tot volledige capaciteit 
in de loop van de daaropvolgende weken. 
 
Barry Callebaut ontdekte op 27 juni 2022 in zijn fabriek in Wieze een positief-salmonella 
chocoladeproductie lot en identificeerde al snel een batch lecithine van een leverancier als de 
hoofdoorzaak. Als reactie op de ontdekking  heeft Barry Callebaut op 29 juni 2022 uit voorzorg de 
gehele chocoladeproductie in de fabriek in Wieze stilgelegd, waarmee werd voorkomen dat 
besmette chocoladeproducten in de detailhandelsketen terecht kwamen. Barry Callebaut heeft 
naar behoren en proactief het Belgisch Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen (FAVV) op de hoogte gebracht en werkt voortdurend met het agentschap samen 
aan het incident. 
 
Voedselveiligheid is van het grootste belang voor de Groep en dit is een uitzonderlijk incident. 
Barry Callebaut heeft bovenop een voedselveiligheidscode en -procedure, in Europa meer dan 230 
medewerkers, en wereldwijd meer dan 650 medewerkers, die zich bezighouden met 
voedselveiligheid en –kwaliteit. In de vestiging in Wieze worden de werknemers geschoold in het 
herkennen van risico's voor de voedselveiligheid. Hierdoor konden de teams het risico en de 
oorzaak snel identificeren. 
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Over de Barry Callebaut Groep (www.barry-callebaut.com): 
Met een jaaromzet van ongeveer 7,2 miljard CHF (6,6 miljard EUR/7,9 miljard USD) in het boekjaar 2020/21 is de 
in Zürich gevestigde Barry Callebaut Groep 's werelds toonaangevende fabrikant van hoogwaardige 
chocolade- en cacaoproducten - van de inkoop en verwerking van cacaobonen tot de productie van de fijnste 
chocolade, waaronder chocoladevullingen, decoraties en samengestelde producten. De Groep heeft meer dan 
60 productievestigingen wereldwijd en heeft een divers, toegewijd personeelsbestand van meer dan 13 000 
medewerkers. 
De Barry Callebaut Groep levert aan de hele voedingsindustrie, van industriële voedingsproducenten tot 
ambachtelijke en professionele gebruikers van chocolade, zoals chocolatiers, banketbakkers, bakkers, hotels, 
restaurants en cateringbedrijven. De globale merken die in de specifieke behoeften van deze klanten voorzien 
zijn Callebaut®, Cacao Barry®, Carma® en de decoratiespecialist Mona Lisa®. 
De Barry Callebaut Groep zet zich in om tegen 2025 van duurzame chocolade de norm te maken om de 
toekomstige cacaobevoorrading te garanderen en de levensomstandigheden van de boeren te verbeteren. De 
Groep ondersteunt de Cocoa Horizons Foundation in zijn streven naar een duurzame toekomst voor cacao en 
chocolade.  
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Contact voor de media 
Frank Keidel 
Hoofd Mediarelaties 
Barry Callebaut AG 
Telefoon: + 41 43 268 86 06 
frank_keidel@barry-callebaut.com 

Contactpersoon voor regio EMEA  
An Van Assel 
Directeur Corporate Communications EMEA 
Barry Callebaut AG 
Telefoon: +32 485 92 56 37 
an_van_assel@barry-callebaut.com 

 

Voor investeerders en financiële analisten 
Claudia Pedretti 
Hoofd Investeerdersrelaties 
Barry Callebaut AG 
Telefoon: +41 43 204 04 23 
claudia_pedretti@barry-callebaut.com 
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