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Certyfikat Zatwierdzenia
Zaświadcza się, że System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności:

Agromaks sp. z o.o.
Mizerka 57A, 96-513 Nowa Sucha, Polska

został oceniony przez LRQA 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, ISO/TS 22002-5:2019 oraz dodatkowe wymagania FSSC 22000 (wersja 5.1) 

Podkategoria w Łańcuchu Żywnościowym: DIIa, GII, GI

Numer Zatwierdzenia: FSSC 22000 – 00033625, FSSC 22000 – 00033626

Zakres zatwierdzenia:
Produkcja suchego i mokrego białka oraz tłuszczu zwierzęcego w systemie sterylizacji wsadowej, produkcja zamrożonych 
części zwierzęcych w procesie odkostniania, usuwania ciał obcych i zamrażania przeznaczonych do żywienia zwierząt 
niewykorzystywanych do produkcji żywności tj. psów i kotów. Przechowywanie stabilnej żywności i paszy, żywności i pasz 
łatwo psujących się, surowców zwierzęcych i pochodzenia roślinnego w magazynach chłodniczych.




