
 
 

  
Datum posouzení: 15. březen 2022 Současný certifikát vystaven: 05. květen 2022 

Platnost certifikátu do: 06. květen 2023 
  
  

 

Další audit  v časovém období 
(neohlášený audit): 20. listopad 2022 - 26. březen 2023 
nebo (ohlášený audit): 15. leden 2023 - 26. březen 2023 
Registrační číslo certifikátu: 10442921 
Datum posledního neohlášeného auditu: N/A 
 

 

Certifikát 
 

  

Paul Graaf  

________________________ 

Area Operations Manager, Europe 

Vystaveno v: LRQA Česká Republika s.r.o. 

v zastoupení: LRQA France SAS 

                                                                                                                                                                 

   

                                                                            

   

 
 

 
LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA 
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever 
provided, unless that person has signed a contract with the relevant  LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is 
exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Issued by: LRQA Česká Republika s.r.o., Táborská  31, 140 00 Prague 4, Czech Republic for and behalf of: LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard Marius Vivier Merle, 
Cedex 03 69443 Lyon France 
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                          Certifikačný orgán: 

LRQA France SAS 

Certifikační orgán akreditovaný podle ISO / IEC 17065 pro certifikaci IFS a schválený  IFS Management GmbH na 
základě podepsané dohody tímto potvrzuje, že výrobní činnosti společnosti 

LABETA, a.s. 
Dřenice 81, 537 01 Chrudim, Česko 

   

GLN: 8594009160008 

 

 

COID: 26652 

 

Splňuje požadavky: 

IFS Food Version 7, October 2020 a dalších souvisejících normativních dokumentů 

  

na Nejvyšší úrovni 

s hodnocením na 95.21% 

Číslo schválení: 00020470 

 

V rámci rozsahu certifikace: 

Výroba (míchání) a balení suchých směsí na domácí přípravu chleba, moučníků, dezertů; příloh jako knedlíky, halušky, 
bramborová kaše; přísady pro domácí pečení jako maková a ořechová náplň, dortové želé; xx jednodruhové mouky; jíška; 
vanilkový/ vanilínový cukr, škořicový cukr, kyselina citrónová, želírovací cukr, pektín, želatína, hořčičné semínko, směs na 
zavařování, suché vývary a šťávy balené do fólie a kartónu nebo do kbelíků. Výroba topingů na báze cukru s kakaovou, 
karamelovou a jahodovou příchutí, tekutých ochucovadel - sójová omáčka, polévkové koření, worchester balených do 
plastových lahví a kbelíků. 

Produktové kategorie: 5. Ovoce a zelenina, 6. Výrobky ze zrní, cereálie, pečivo, cukrářské výrobky, snacky, 10. Suché výrobky, 
další přísady a doplňky 

Technologické kategorie: C, F 

 


