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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
Audit Zapowiedziany
i uzyskał poziom certyfikacji A dotyczy Kategorii Produktu 06 - Prepared fruit, vegetables and nuts, 11 - Low/high acid
in cans/glass
Numer Zatwierdzenia: 00021438
Zakres zatwierdzenia:
Produkcja (mycie, mechacenie, mielenie i blanszowanie, obróbka cieplna łącznie z gotowaniem, pasteryzacja) sosów
warzywnych, farszów warzywnych, koncentratu pomidorowego, keczupu, musztardy pakowanej w słoiki, pojemniki
plastikowe. Produkcja warzyw pasteryzowanych i kiszonych pakowanych w szkło. Produkcja (mycie, mechacenie,
mielenie i blanszowanie, obróbka cieplna łącznie z gotowaniem, pasteryzacja) dżemów, marmolad, musów owocowych,
dodatków do mięs i innych przetworów owocowych pakowanych w słoiki, pojemniki plastikowe. Wyłączenia z zakresu:
Produkcja majonezów i sosów na bazie majonezu (czosnek, musztarda, tatar, sos hamburgerowy).

Paul Graaf
Chief Operating Officer, Management Systems, MSIS
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