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Zaświadcza się, że:

Colian sp. z o.o.
ul. Gospodarcza 25,20-211, Lublin, Polska

był auditowany przez LRQA, i spełnia wymagania określone w:

BRCGS Global Standard for Food Safety Issue 8, August 2018

Audit Zapowiedziany

i uzyskał poziom certyfikacji AA dotyczy Kategorii Produktu 16 - Confectionery  

Numer Zatwierdzenia: 00012840

Zakres zatwierdzenia:

Produkcja pełnych i nadziewanych czekolad, czekoladek nadziewanych, cukierków ( mas tłustych i pomadowych) 
oblanych czekoladą, galaretek w cukrze, cukierków mlecznych toffi, drażetek, śliwek kandyzowanych oblanych 
czekoladą zapakowanych bezpośrednio w plastikowe lub papierowe opakowania. Gotowanie, formowanie, powlekanie 
cukrem, chłodzenie i pakowanie wyrobów cukierniczych.

 


