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PODROČJU PREHRANE

PORTFELJ TESTIRANJE 

KONTROLA 

CERTIFICIRANJE

MEDNARODNA MREŽA STORITEV
ZA PODROČJE PREHRANE IN ŽIVIL

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

OBŠIREN PORTFELJ PREHRAMBENIH STORITEV IN
RAZUMEVANJE PANOGE

VODILNA SVETOVNA ORGANIZACIJA, KI ZDRUŽUJE
GLOBALNO OMREŽJE IN LOKALNA ZNANJABureau Veritas svojim strankam po vsem svetu nudi celoten nabor storitev 

testiranja, kontrole in certificiranja živil v edinstvenem integriranem pristopu.

Bureau Veritas je vodilni ponudnik storitev na področju laboratorijskih preskušanj, pregledov in 
certificiranja. Skupina, ustanovljena leta 1828, ima več kot 75.000 zaposlenih v približno 1.400 
pisarnah in laboratorijih po vsem svetu. Bureau Veritas svojim več kot 400.000 strankam 
pomaga pri izboljšanju njihove učinkovitosti s ponudbo storitev in inovativnih rešitev. 
Zagotavljamo, da sredstva, izdelki, infrastruktura in procesi naših strank izpolnjujejo standarde 
in predpise glede kakovosti, celovitosti, varnosti in zdravja pri delu, varovanja okolja in družbene 
odgovornosti. Visoko usposobljeni strokovnjaki Bureau Veritas so zavezani služenju interesom 
naših strank in jim ponujajo priznano mednarodno znanje v kombinaciji z lokalnim znanjem 
(jezik, kultura, zakoni, predpisi, običaji itd.)

Bureau Veritas pomaga vsem udeležencem v prehrambeni verigi izpolniti najvišje standarde 
kakovosti, integritete izdelkov, zdravja in varnosti, okolja in družbene odgovornosti. Naš obsežen 
portfelj storitev zajema celoten spekter storitev testiranja, kontrolnih pregledov in presoj. Naše 
stranke cenijo globalno prisotnost naših specializiranih presojevalcev za izdelke, presojevalcev, 
usposobljenih za večino shem certificiranja živil, in laboratorijev za preskušanje živil (fizikalno, 
mikrobiološko, kemično in DNK testiranje). Naši strokovnjaki tesno sodelujejo z našimi 
strankami in partnerji pri oblikovanju programov spremljanja varnosti hrane po vsem svetu v 
skladu s predpisi, najboljšo prakso in specifikacijami kupcev. V preteklih letih smo pridobili 
široko znanje iz različnih živilskih sektorjev (morski sadeži, mlečni izdelki, meso, predelana 
hrana, žito, sadeži itd.).

GLOBALNA PREPOZNAVNOST
Certifikacijska oznaka Bureau Veritas je svetovno priznan simbol 
nenehne zavezanosti vaše organizacije odličnosti, trajnosti in 
zanesljivosti. Bureau Veritas Certification*, vodilni certifikacijski 
organ na svetu, je akreditiran s strani številnih nacionalnih in 
mednarodnih akreditacijskih organov, kot so UKAS, ANAB, COFRAC, 
ENAC in DANAK. Naši strokovnjaki sodelujejo v več tehničnih 
odborih. Laboratoriji naše globalne mreže so pooblaščeni za 
različne mednarodne sheme (ISO 17025, GAFTA, A2LA ...).

50 testnih laboratorijev izvaja storitve preverjanja:

- kakovosti in količine, 

- mikrobiološkega onesnaženja in prisotnosti patogenih mikroorganizmov,

- ostankov onesnaževal,

- prehranskih vrednosti.

Izvajajo tudi DNK in forenzične storitve.

Laboratoriji so akreditirani po standardu ISO 17025. 

1500 kontrolorjev in presojevalcev za prehrano:

- certificirani kompetentni presojevalci (GFSI, ISO ...), 

- dejavnostim prilagojeni nadzori.

Globalna mreža laboratorijev

KONTAKT:
Za več informacij nas kontaktirajte:

Bureau Veritas, d.o.o., Linhartova cesta 49/a, 1000 Ljubljana
01 475 76 00

info.slo@bureauveritas.com
www.bureauveritas.si GRADIMO SVET ZAUPANJA

GRADIMO SVET ZAUPANJA
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BUREAU VERITAS ZAGOTAVLJA VARNOST IN KAKOVOST PREHRANE IN ŽIVIL V CELOTNI DOBAVNI VERIGI

TESTIRANJE CERTIFICIRANJEUSPOSABLJANJE PRESOJA KONTROLA

PRIDELAVAPRIDELAVA TRGOVINATRGOVINA PREDELAVA PREDELAVA BLAGOVNE ZNAMKEBLAGOVNE ZNAMKE MALOPRODAJAMALOPRODAJA HORECAHORECA

Pridobite dostop do 
mednarodnih trgov

Testirajte skladnost 
svojih proizvodov

Zmanjšajte tveganja za
varnost proizvodov

Obvladujte zavržke hrane v 
celotni dobavni verigi 

Izboljšajte svojo
dobavno verigo Osvojite najboljše prakseNadzorujte svoj proces

ZAŠČITITE SVOJO BLAGOVNO ZNAMKO

ODGOVORNA 
PRIDELAVA

TESTIRANJE 
GSO

TESTIRANJE 
SEMEN IN PRSTI

KONTROLE ŽIVIL 
IN PRIDELKOV TESTIRANJE OSTANKOV 

SREDSTEV V ŽIVILIH
TESTIRANJE PREHRANSKIH 
VREDNOSTI

SPREMLJANJE TVEGANJ 
V DOBAVNI VERIGI

MIKROBIOLOŠKO TESTIRANJE NA 
PRISOTNOST PATOGENIH MIKROORGANIZMOV

CERTIFICIRANJE 
PROIZVAJALCEV ŽIVIL

DRUŽBENA
PRESOJA

PREVERJANJE 
PRISTNOSTI

KONTROLA 
VARNOSTI ŽIVIL

DIGITALNA
ORODJA

KALIBRIRANJE

Odgovorna pridelava
GSO testiranje in testiranje pristnosti
Testiranje kemičnih sestavin in ostankov sredstev
Mikrobiološka testiranja
Zagotavljanje skladnosti izvora, sledljivosti, količine 
in trajnost
Certificiranje kmetijskih pridelkov in živil (Ekološka 
živila, Zaščiteni kmetijski izdelki in živila, Izbrana 
kakovost, Integrirana pridelava, Dunau Soja in 
GLOBAL G.A.P.)

Inšpekcijski nadzor blaga / kontrola proizvodov in 
sestavin
Testiranje količine in kakovosti
Overjanje skladnosti
Kontrola nalaganja in raztovarjanja
Certificiranje sistemov vodenja (IFS BROKER, IFS 
LOGISTIC, Cash & Carry)

Dobra proizvodna praksa (RSPO, Global G.A.P., 
Donau Soja, brez GSO)
Certificiranje sistemov vodenja v prehranski industriji 
(IFS FOOD, FSSC 22000, BRCGS FOOD, ISO 22000)
Certificiranje proizvodov (RSPO in VLOG)
Testiranje kemičnih sestavin in ostankov
Mikrobiološke storitve in nadzor nad patogenimi 
organizmi
IFS Global Foods Market, HACCP, BRC/FSSC 
Packaging

Verodostojnost proizvodov
Prehranske oznake
Certificiranje proizvodov
Označevanje trditev
Vodenje dobavne verige
Sheme certificiranja za proizvodnjo hrane 
(GFSI, okoljske, družbene ...)
Certificiranje sistemov vodenja (IFS FOOD,
FSSC 22000, BRCGS FOOD, ISO 22000)

Prilagojeni programi presoje dobaviteljev / 
programi spremljanja tveganj
Testiranje prehranskih proizvodov
Digitalno spremljanje varnosti hrane
Certificiranje maloprodajnih mest
Maloprodajni inšpekcijski nadzor (IFS Logistic)

Prilagojene presoje in kontrolni programi
Najboljše prakse za blagovno znamko
Digitalno spremljanje varnosti živil
Preverjanje skladnosti s testiranjem 
odvzetih vzorcev
Skriti kupec
Certificiranje hotelov in restavracij
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