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Zaświadcza się, że System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności:

Sery ICC Pasłęk Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 9, 14-400 Pasłęk, Polska

został oceniony przez Lloyd's Register i uznany jako zgodny z następującymi wymaganiami:

Food Safety System Certification 22000, FSSC 22000
Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zawiera następujące elementy:

ISO22000:2018, ISO/TS 22002-1:2009 oraz dodatkowe wymagania FSSC 22000 (wersja 5.1)

Podkategoria w Łańcuchu Żywnościowym: CI, CIV

Numer Zatwierdzenia: FSSC 22000 – 0053249

Zakres zatwierdzenia:

Produkcja serów dojrzewających, maseł i miksów, produktów z olejami roślinnymi, dodatków proszkowych stanowiących 
komponenty wyrobów spożywczych oraz preparatów mleko zastępczych dla niemowląt i małych dzieci.

 


