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Certyfikat Zatwierdzenia
Zaświadcza się, że:

Reypol sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 5, 24-123 Janowiec, Polska
był auditowany przez Lloyd's Register, i spełnia wymagania określone w:

BRC Global Standard for Food Safety Issue 8, August 2018
Announced Audit
Extended due to COVID-19
i uzyskał poziom certyfikacji A dotyczy Kategorii Produktu 6 & 11
Numer Zatwierdzenia: 00021438
Zakres zatwierdzenia:
Produkcja sosów warzywnych, farszów warzywnych, koncentratu pomidorowego, ketchupu, musztardy, uzyskanych na
drodze mycia, obierania, rozdrabniania owoców i warzyw oraz blanszowania, obróbki cieplnej w tym gotowania i
pasteryzacji. Produkcja warzyw pasteryzowanych i konserwowanych, pakowanych w opakowania szklane. Produkcja
dżemów, marmolad, musów owocowych, dodatków do mięs oraz innych produktów owocowych pakowanych w
opakowania szklane i plastikowe. Wyłaczenie Produkcja majonezu i sosów na bazie majonezu (sosu czosnkowego,
musztardowego, tatarskiego, hamburgerowego

Niniejszy certyfikat jest kontynuacją wcześniejszego zatwierdzenia przez inną jednostkę certyfikującą:
Poprzedni oryginał BRC Food Safety zatwierdzony 23-july-2018, Global Quality numer certyfikatu BRC0455

Paul Graaf
Area Operations Manager North Europe
Wystawiony przez: Lloyd's Register (Polska) sp. z o.o.
w imieniu: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

If you would like to feed back comments on BRC Global Standards scheme or the audit process directly to us, please email enquiries@brcglobalstandards.com or call the
TELL BRC hotline +44(0)20 39318148.
Visit the BRC Directory www.brcdirectory.com to validate certificate authenticity.
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Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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