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voor de scope: Slachten, versnijden en ontbenen van konijnen. Verpakken (bulk,
op schaal al dan niet MAP of in vacuümzak) van konijn en konijnendelen
gekoeld of diepvries. Marineren, vullen, kruiden van vlees van konijn, kalkoen,
eend en verpakken (MAP, vacuüm), gekoeld of diepvriesopslag. Pasteuriseren in
vacuümzak van konijnendelen al dan niet met saus en gekoelde opslag.
Pasteuriseren van konijnenvlees met saus en groenten verpakt in schaal met
topseal. Herverpakken zonder uitpakken van wild (hinde, everzwijn) met
gekoelde opslag. Verpakken van vleesbereidingen op basis van kip (MAP,
vacuüm). (Slaughtering, cutting and deboning of rabbits. Packaging (bulk, on a
tray whether or not MAP, or in a vacuum bag) of rabbit and rabbit parts, chilled
or frozen. Marinating, filling, seasoning of rabbit, turkey, duck meat and
packaging (MAP, vacuum), refrigerated or frozen storage. Pasteurization in
vacuum bag of rabbit parts with or without sauce and refrigerated storage.
Pasteurization of rabbit meat with sauce and vegetables packed in a dish with
top seal. Repacking without unpacking of game (venison, wild boar) with
refrigerated storage. Packaging of meat preparations based on chicken (MAP,
vacuum).)

Product scope(s) en technologische scope(s):
1, B, C, D, E, F, 7
voldoen aan de eisen zoals omschreven in de

IFS Food
Version 6.1, November 2017
op hoger niveau
met een score van 98.74%

This certificate remains the property of Vinçotte ISACert
Nederland B.V., Obrechtstraat 28E, NL-8031 AZ Zwolle,
The Netherlands
For verification of validity: +31 (0)88 4722378 or
info@isacert.nl

For Vinçotte ISACert Nederland B.V.
René Voermans

Scheme Manager

