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 Niniejszym jednostka certyfikująca: 

LRQA France SAS
Będąc akredytowaną jednostką certyfikującą wg ISO/IEC 17065 w zakresie certyfikacji IFS i posiadąc stosowną 
umowę z IFS Management GmbH, potwierdza, że działalność przetwórcza 

INTERJAREK Sp. z o.o.
Jedlec 132, 63-322 Goluchow, Polska 

GLN: 5901601000008

Identyfikacyjny numer weterynaryjny: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie No 289/1520/2009

COID: 38658 

Spełnia wymagania przedstawione w:

IFS Food Version 7, October 2020 oraz innych powiązanych dokumentach normatywnych

na poziomie Wyższym 

z wynikiem 97.04% 

Numer Zatwierdzenia: 0052793

dla zakresu audytu: 

Produkcja i pakowanie suszonych ziół, przypraw i mieszanek przyprawowych, sterylizowanych metoda parową ziół i przypraw 
oraz spożywczych wyrobów ekstrudowanych pakowanych w opakowania papierowo foliowe.

Production and packaging of dried herbs, spices and spices mixtures, steam sterilized herbs and spices and extruded food 
products in paper-foil bags. 

Zakres produktów: 6. Produkty zbożowe, płatki zbożowe, przemysłowe wyroby piekarnicze i cukiernicze, słodycze, przekąsk, 
10. Produkty suche, inne składniki i suplementy 

Zakres technologii: B, F


