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Bieżąca aktualność tego certyfikatu jest udokumentowana wyłącznie na stronie internetowej: 
http://www.qualityaustria.com/en/cert          EAC: 3; 9; 29
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Data auditu: 06 kwietnia 2020 do 08 kwietnia 2020 r.

Ważny do:  04 lipca 2021 

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und 
Begutachtungs GmbH przyznaje niniejszy 
qualityaustria certyfikat następującej organizacji:

W odniesieniu do aktualnych wymagań IFS 
ważność Certyfikatu qualityaustria jest utrzymana.

Numer certyfikatu: 00155/0 

Ponowny audyt termin: 15 marca 2021 do 24 maja 2021 r.

Niniejszy certyfikat qualityaustria poświadcza 
zgodność z wymaganiami ustanowionymi w

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).

CERTYFIKAT

DI Wolfgang Leger-Hillebrand
Pełnomocnik branżowy

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

Zakres: Produkcja, przetwarzanie, rozlewanie i pakowanie
przypraw, mieszanki przyprawowe, peklosól, środki
przyprawowe, składniki i technologiczne substancje
pomocnicze dla sektora mięsnego, produkcja środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
produkty typu Convenience jak marynady, emulgatory,
 specjalistyczne preparaty do szynek do technologii STIP
("Zapach i smak innowacji w opakowaniu " z dodatkiem
aromatów ). Technologia dezynsekcji ciśnieniowej CO2,
czyszczenia i sortowania surowców zostanie również
przeprowadzana w ramach umów kontraktowych.

Numer i nazwa zakresów produktów:
9. Oleje i tłuszcze
10. Sypkie, inne składniki i dodatki

Numery zakresów technologicznyche: B, D, F

IFS Food
Wersja 6.1, listopad 2017
i inne powiązane normatywne dokumenty

na Wyższym
z wynikiem 97,15%.

http://www.qualityaustria.com/de/cert
http://www.qualityaustria.com/de/cert
http://www.qualityaustria.com/de/cert

