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WYMAGANIA  DLA  PRODUKTÓW  WEGETARIAŃSKICH 

 

Aby produkt mógł być certyfikowany w ramach programu 

V-Cert jako wegetariański, SUBSTANCJE NIEDOZWOLONE 

określone w niniejszych wymagan iach nie m ogą znaleźć się w jego składzie ani nie mogą być 

wykorzystywane w jego procesie produkcyjnym.  

Za substancje niedozwolone w certyfikowanych w ramach programu V-Cert produktach 

wegetariańskich uznaje się wszelkie substancje pozyskane ze zwierząt. 

Zabronione jest wykorzystanie substancji niedozwolonych: 

a) jako składnika certyfikowanego produktu, 

b) na żadnym etapie procesu produkcyjnego certyfikowanego produktu. 

Producent jest zobowiązany do jednoznacznego wykazania, że nie stanowią substancji niedozwolonych, 

np. okazując dokument – specyfikację jakościową danej substancji 

 

Proces produkcyjny certyfikowanego produktu, obejmujący wszystkie procesy musi być 

przeprowadzany w sposób pozwalający na maksymalne ograniczenie możliwości zanieczyszczenia 

krzyżowego, tj. niezamierzonego wprowadzenia substancji niedozwolonych do certyfikowanego 

produktu. 

Na każdym etapie procesu produkcyjnego musi być możliwa identyfikacja partii certyfikowanego 

produktu. 

Surowce, które są wykorzystywane do produkcji certyfikowanego produktu, muszą posiadać 

dokumenty (np. specyfikacje jakościowe), które jednoznacznie wskazują, że te surowce nie stanowią 

substancji niedozwolonych oraz nie zawierają substancji niedozwolonych.  

Wszelkie surowce wykorzystywane do procesu produkcyjnego certyfikowanego produktu, opakowania 

jednostkowe przeznaczone do jego pakowania oraz niektóre wyroby gotowe  muszą być magazynowane 

w oddzieleniu fizycznym od substancji niedozwolonych lub zawierających je produktów. 

W przypadku niektórych certyfikowanych produktów Producent zobowiązany jest do zapewnienia 

warunków koniecznych do prewencji zanieczyszczeń krzyżowych na etapach dystrybucji i sprzedaży 

detalicznej.  

 

Wymagane są udokumentowane procedury opisujące działania pracowników, które mają na celu 

prewencję zanieczyszczeń krzyżowych.  

 

Niniejsze wymagania obowiązują na każdym etapie procesu produkcyjnego certyfikowanego produktu, 

co obejmuje wszelkich podwykonawców Producenta.  

Obowiązek egzekwowania oraz udokumentowania spełnienia ww. wymagań u podwykonawców 

spoczywa na Producencie.  

 

 


