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Zaświadcza się, że:

Zakład Produkcyjny Bempresa 
sp. z o.o.
Ul. Lubartowska 60, 21-110 Ostrów Lubelski, Polska

był auditowany przez LRQA, i spełnia wymagania określone w:

BRC Global Standard for Food Safety Issue 8, August 2018

Audit Zapowiedziany

i uzyskał poziom certyfikacji A dotyczy Kategorii Produktu 07 - Dairy, liquid egg  

Numer Zatwierdzenia: 00955220

Zakres zatwierdzenia:

Produkcja proszków mlecznych, w tym proszków mlecznych odtłuszczonych, proszków mlecznych natłuszczanych, 
proszków mlecznych pełnych, koncentratów białek serwatkowych, izolatów białek serwatkowych oraz bezmlecznych 
mieszanek do produkcji wyrobów seropodobnych pakowanych w papierowe worki lub big bagi.


