
DanRoots er IFS certificeret (International Food Standard) og har dermed bevis på, 
at virksomheden har styr på dokumenteret fødevaresikkerhed og kvalitet.

Certificeringen betyder tillige, at DanRoots har en systematisk fremgangsmåde til at  
identificere, vurdere og styre sine risikofaktorer. Alt sammen gennem dokumenterede  
procedurebeskrivelser og resultater. 

MED EN IFS CERTIFICERING KAN DANROOTS GARANTERE:
   

KONSTANT UDVIKLING PÅ FØDEVARESIKKERHEDSOMRÅDET  
Hos DanRoots udarbejder ledelsen årlige kvalitetsmålsætninger, som der evalueres på gennem hele  
sæsonen. Målsætninger sikrer en fortsat udvikling og en bevidsthed om, at det hele tiden kan blive  
bedre. En IFS certificering slutter ikke ved opnåelse af en given standard. 

LØBENDE KONTROL OG FORBEDRINGER 
DanRoots har sit eget kvalitetsteam, der gennem møder, daglige observationer og kvalitetsmålsætninger 
reagerer på reklamationer og produktionsændringer, der har indflydelse på vareflow og fødevaresikkerhed.  

CERTIFICEREDE UNDERLEVERANDØRER  
Alle underleverandører, der leverer materialer, der er i kontakt med fødevarerne, er godkendte og  
certificerede i henhold til den gældende lovgivning for området.  

DOKUMENTEREDE DAGLIGE KONTROLLER  
Hver eneste dag foretages der kvalitetskontroller rundt om i virksomheden. Alle kontrolskemaer  
underskrives og opbevares som dokumentation.  

TEST AF FORHOLD, DER HAR INDFLYDELSE PÅ KVALITET OG FØDEVARESIKKERHED
Vandanalyser, markanalyser, vægtanalyser produktanalyser, temperaturkontrol, transporttemperaturer  
og varesporinger kan dokumenteres.  

VELUDDANNET PERSONALE  
Alle medarbejdere er introduceret til kvalitetsmålsætninger og kender arbejdsformen i en hverdag med IFS. 
Nødvendige efteruddannelser og udviklende kurser er nøgleord i kvalitetsarbejdet og spiller derfor en stor 
rolle i de personlige udviklingsplaner.  

SIKRING AF VIRKSOMHEDEN  
Hos DanRoots har vi taget særlige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå unødig og ødelæggende 
indtrængen. Indhegning og kodekontrol er med til at sikre en sikker hverdag.  

INDSIGT I LOVGIVNING  
DanRoots er i tæt dialog med virksomheder, der holder DanRoots underrettet om alt relevant lovgivning  
i forhold til fødevaresikkerheds- og kvalitetsspørgsmål samt videnskabelig- og teknisk udvikling.
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