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Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und 
Begutachtungs GmbH издава този сертификат 
qualityaustria на следната организация:

Текущата валидност на сертификата е изрично документирана в Интернет на адрес: 
http://www.qualityaustria.com/en/cert         EAC: 3; 9; 29

c711d989-b680-411b-
8cf2-90d77d686ee7

Quality Austria - Trainings,
Zertifizierungs und

Begutachtungs GmbH is
accredited according to

the Austrian Accreditation
Act by the BMWFW
(Federal Ministry of

Science, Research and
Economy).

Quality Austria is
accredited as an
organisation for

environmental verification
by the BMLFUW (Federal

Ministry of Agriculture,
Forestry, Environment and

Water Management).

Quality Austria is
authorized by the VDA

(Association of the
Automotive Industry).

For accreditation
registration details please

refer to the applicable
decisions or recognition

documents.

Quality Austria is the
Austrian member of IQNet
(International Certification

Network).

CEPTИΦИКAT

Audit date: 07 Април 2021 until 09 Април 2021

Valid until: 04 Юли 2022

Валидността на сертификата на Quality Austria ще се 
поддържа в съответствие с текущите изисквания на 
IFS по отношение на честотата на оценяване.

Registration No.: 00155/0

Re-audit due date: 15 Март 2022 to 24 Май 2022

Този сертификат на Quality Austria потвърждава 
съответствието на изискванията, посочени в

DI Wolfgang Leger-Hillebrand
Specialist representative

Almi GmbH
AT-4064 Oftering, Hörschinger Straße 1
COID: 28738, GLN: 9004699000007
EWG: C167383

Обхват на одита: производство, обработка, пълнене и
опаковане на подправки, комбинации от подправки,
саламура, овкусители, добавки и технологични помощни
вещества за месопреработвателната промишленост,
производство на храни за специални хранителни цели,
полуфабрикати като маринати, емулгатори, продукти за
шунки за технология STIP ("Усети аромата и вкуса на
иновациите в опаковането“ с целенасочено добавяне
на аромати). Технологиите обеззаразяване с CO2,
почистване и сортиране на суровини се извършват
и като единични поръчки.

Обхват (и) на продукта:
9. Масла и мазнини
10. Сухи стоки, други съставки и добавки

Обхват (и) на технологията: C, D, F

IFS Food
Версия 6.1, ноември 2017 г.
и други свързани нормативни документи

на по-високо ниво
с оценка 95,38%.


