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Zaświadcza się, że 

PHU JAGR Sp. z o.o.  

ul. Bąkowska 34, 86-160 Warlubie, Polska 

 

 

 

był auditowany przez Lloyd's Register Quality Assurance na zgodność z następującym standardem: 

BRC GLOBAL STANDARD for FOOD SAFETY ISSUE 7: JANUARY 2015  

 

 

 

 

Zapowiedziany Audit  

i uzyskał poziom certyfikacji AA  dotyczy Kategorii Produktu 07, 15, 18  

 

 

 P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe 

Wystawiony przez: Lloyd's Register (Polska) sp. z o.o.  

w imieniu: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 

 
Data Auditu: 3 sierpień 2018 BRC Site Code: 9780617 

Data wydania certyfikatu: 10 wrzesień 2018  BRC Numer Auditora: 108061 / 108105 

Numer Identyfikacyjny Certyfikatu: 10128835 

 
 

 

Data ponownego auditu, od: 27 lipiec 2019 

do: 24 sierpień 2019 

 

Data ważności: 5 październik 2019 

 

 

 

Numer Zatwierdzenia: 0053004 

 
 

Zakres zatwierdzenia:  

Produkcja i pakowanie masła, tłuszczy do smarowania, miksu tłuszczowego, margaryny, miksu 
tłuszczowego do smarowania, smalcu i smalcu z dodatkami w opakowania plastikowe, laminat i 

pergamin.  

Produkcja i pakowanie mlecznych napoi fermentowanych, śmietany i ukwaszonych emulsji 
tłuszczowych, sera twarogowego niedojrzewającego w opakowania plastikowe.  

Produkcja i napełnianie tłuszczy roślinnych i mieszanin tłuszczowych w plastikowe, metalowe wiadra, 
pergamin.  

Napełnianie olejów roślinnych w butelki PET i paletopojemniki.  

Pakowanie dżemu, powideł śliwkowych i miodu w opakowania plastikowe.  

 

 

 

 
 

 


