Islamguidens Halalcertifiering AB

Ansökan om halalcertifikat
1. Namn - och adressuppgifter
FÖRETAG


Namn



Org.nr.



Postadress



Besöksadress



Typ av verksamhet



Antal anställda



Årsomsättning (ca)



Webbsida



E-post

KONTAKTPERSON


Namn



E-post



Telefon



Mobil
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2. I vilket/vilka länder ska halalcertifikatet gälla?
Länder (OBS! Vi halalcertifierar ej till UAE, Malaysia, Singapore och Indonesien)

3. Produkter som ska halalcertifieras
Produktnamn

Vad används produkten till?

OBS! Bifoga datablad / produktblad för varje produkt med ansökan.
Bifoga även ev. nya eller äldre halalcertifikat på produkten eller på en
viss tillsats.
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4. Beskriv produktionsprocessen
Beskriv kortfattat tillverknings-/ produktionsprocessen och ange ifall alkohol
tillsätts eller används under produktion eller vid rengöring av
produktionsanläggningar/utrustningar:

5. Halalcertifiering av slakteri
Djurart

Slaktas utan
bedövning

Bedövningsmetod.
Vid elektrisk
bedövning ange
också volt och
ampere.

Slaktare (namn och kontaktuppgifter)

Ko/kalv
Får/lamm
Fjäderfä
1. Slaktas även andra djur som gris mm i slakteriet? Vilka?

2. Förekommer även icke halalslakt i slakteriet?

3. Beskriv era rutiner som säkerställer att djuret inte dör efter bedövningen och
innan snittläggningen:

Övriga uppgifter:
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4. Halalcertifiering av restaurang
Råvaror

Halalslaktat

Ev. halalcertifikat

Kött
leverantör

Kontaktuppgifter till
leverantören

Nötkött
lammkött
Fjäderfä
Förekommer griskött och andra kött som råvaror? Vilka?

Serveras alkohol i restaurangen?

Övriga uppgifter:

5. Viktigt att tänka på innan du mailar ansökan


Glöm inte att bifoga viktiga dokument som datablad, produktspecifikation
och ev. äldre halalcertifikat med denna ansökan. Skanna in ansökan och de
viktiga dokumenten och maila dem till oss på: halalcertifiering@gmail.com



Glöm inte att betala in 700 kronor i handläggningsavgift till
plusgiro: 65 60 80-9 i samband med ansökan.
Så fort pengarna kommit in börjar vi handlägga er ansökan.
Efter det vi behandlat er ansökan får ni ett mail på ett kostnadsförslag och
med information om nästa steg.

Islamguidens Halalcertifiering AB försäkrar att all inlämnade information betraktas
som sekretess och kommer inte att delges tredje part. Informationen kommer endast att
användas for halalcertifierings ändamål.
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