Çelebi Et

HELAL GIDA SERTİFİKASI
PROSEDÜRÜ

«Çelebi Et ürünlerinde uygulanmakta olan sağlıklı gıda ile helal
et tedarik, parçalama, üretim, satış ve sunum aşamalarına ait
helal sertifikası prosedür adımlarını göstermektedir.»

Çelebi Et

HELAL SERTİFİKASI
NEDİR?

Helal gıda sertifikası Çelebi Et faaliyet ve sorumluluk
alanlarında etin karkas olarak ilk tedarik aşamasından,
tüketiciye ulaştığı tüm aşamaları kapsayan İslami Usullere
Uygunluk sertifikasıdır.
Helal sertifikası sahibi Çelebi Et firmasının «İslami Uygunluk»
şartlarını nasıl yerine getirdiği bu helal prosedür ve
taahhütnamesinde açıklanmaktadır.
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HELAL SERTİFİKASI
AŞAMALARI?

Çelebi Et parçalanmak üzere etleri; helal sertifikalı
mezbahanelerde kesimlerini helal yöntemlerle gerçekleştiren
kurumlardan temin etmektedir.

Sağlıklı ve helal olarak kesim yapılmayan kesimhaneler ile
Çelebi Et firmamız çalışmamaktadır.
Kesilmiş hayvan etleri işlenmek üzere merkezimize karkas et
olarak gönderilmektedir. Karkas et olarak firmamıza ulaşan
etlerin sağladığı en büyük avantaj ürünlerin görsel kontrollerle
dahi etleri helal olmayan hayvanların anlaşılıyor olmasıdır.
Sağlıksız veya çeşitli nedenlerden ötürü uygun olmayan
ürünler iade edilmektedir.
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HELAL SERTİFİKASI
AŞAMALARI?

İşletmemizde satın alması gerçekleştirilen karkas etler
uzman veteriner hekimimiz kontrolünde soğuk hava
depolarında
muhafaza edilmekte ve düzenli olarak kontrolleri
yapılmaktadır.

Karkas etler soğuk hava deposunda daima uygun sıcaklık ve
nem şartlarında korunmaktadır.
İşletmemiz içerisinde olası tüm kontaminasyonlar
HACCP kuralları gereği kontrol altında tutulmaktadır.
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HELAL SERTİFİKASI
AŞAMALARI?

İşletmemiz içerisine hiçbir şekilde helal sertifikasına uygun
olmayan etler alınmamaktadır.
Üretim alanında gerekli tüm temizlik ve hijyen şartları
sağlanmaktadır.
Satın alma, parçalama, paketleme, sevkiyat, satış ve satış
sonrasına kadar tüm proseslerde gerekli gıda güvenliği
tedbirlerine daima öncelik verilmektedir.
Firmamız sahip olduğumuz helal sertifikasıyla birlikte
zaten islami şartlara uygun olan et ve et ürünlerimizi helal
sertifikasıyla belgelendirmiştir.
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HELAL SERTİFİKASI
KALİTE POLİTİKASI?

Çelebi Et müşterileri sunmakta olduğu Et Ürünlerinin İslami
usullere uygun olduğunu ve bu yönüyle daima kontrol ve
takip altında tutulduğunu tüm müşterilerine taahhüt
etmektedir.
Öncelikli hedefi sağlıklı et üretim ve dağıtımı olan Çelebi Et
tüketicilerinin sağlığına değer vermekte ve bunu sürekli kılmak
için çalışmaktadır.
Müşterilerinin istek ve şikayetlerine önem veren firmamız her yıl
kalite ve üretim standardlarını çok daha üst seviyelere
taşımayı amaç edinmiştir.
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HELAL SERTİFİKASI
TAAHHÜTNAMESİ?

Çelebi Et üretmiş olduğu mamüllerde kesinlikle islami usullere
uygun olmayan ürünlerkullanmaz,
İslami kesim yapılan helal kesim sertifikasına sahip
kesimhaneleri tercih eder,
Firmamız Halk, Toplum Sağlığı ve farklı inançlara saygılı üretimi
temel ilke edinmiştir.
Gerekli görülen tüm aşama ve proseslerde tedbirler
uzman personel ve sorumlular tarafından alınır.
Çelebi Et güvenerek tüketebileceğiniz, sağlığınıza değer
katan ürünler üretmeyi ve bunu helal sertifikası sahibi olmanın
bilinciyle bir yürütmeyi taahhüt etmiştir.
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Tüm Öneri İstek ve Şikayetlerinizi; http://celebiet.com/iletisim
sayfamızdan veya info@celebiet.com mail adresinden
iletebilirsiniz.

Helal Sertifikası

