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A Döhler recebe a certificação FSSC 22000 
Para um nível máximo de segurança alimentar 

 
A Döhler, um produtor, vendedor e fornecedor 
global de ingredientes naturais de base 
tecnológica, sistemas de ingredientes e soluções 
integradas para a indústria de alimentos e 
bebidas, realiza a certificação de seus centros de 
produção pela “Food Safety System Certification” 
(FSSC) 22000. A certificação FSSC 22000 
representa o padrão máximo de segurança 
alimentar em todo o mundo. Na matriz em 
Darmstadt, em nossos dois centros de produção 
holandeses em Roggel e Oosterhout, bem como 
em nosso centro em Akkent, na Turquia, os vários 
passos do processo de certificação já foram 
concluídos. Essencialmente, a certificação FSSC 
22000 se baseia na norma ISO 22000 e na PAS 
220. Diariamente, milhões de pessoas em todo o 
mundo consomem produtos com ingredientes da 
Döhler. Nossa empresa está consciente da 
enorme responsabilidade que isso representa e 
garante um nível máximo de segurança alimentar. 
Com a certificação FSSC 22000, a Döhler 
pertence assim às empresas líderes em relação à 
qualidade e segurança no ramo alimentar. A 
empresa já está trabalhando para que a 
certificação FSSC 22000 seja aplicada ainda esse 
ano em outros centros, como o Brasil, a Índia e a 
China. 
 
  
 
Quais são os conteúdos da certificação FSSC 
22000? 
 
ISO 22000 
 
A norma ISO 22000 é um referencial de qualidade 
reconhecido em todo o mundo que define as 
exigências para um sistema de gestão especial 
para a segurança alimentar. 
 
+ 
 
PAS 220 
 
PAS = Publicly Available Specification 
(Especificação Disponível Publicamente) 
A PAS 220 coloca exigências elevadas na área da 
análises de riscos e de programas de prevenção. 
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Exigências adicionais para a segurança alimentar. 
 
= FSSC 22000 Food Safety System Certification 
 
  
 

  



 
 

  

 
Sobre a Döhler: 
A Döhler é produtor, vendedor e fornecedor global 
de ingredientes naturais, sistemas de ingredientes 
e soluções integradas para a indústria de alimen-
tos e bebidas. O método integrado da Döhler e seu 
amplo portfólio de produtos que engloba aromas e 
emulsões, corantes naturais e ingredientes funcio-
nais, compostos, preparados de frutas, bases para 
bebidas alcoólicas e não alcoólicas, bases lácteas, 
bases de cereais e malte, sistemas de dulçor, 
sucos de frutas e vegetais, purês, concentrados e 
misturas são a base perfeita para aplicações segu-
ras e inovadoras em alimentos e bebidas. 
 
Com matriz em Darmstadt, Alemanha, o Grupo 
Döhler possui 19 centros de produção e 21 centros 
de aplicação, 50 escritórios de vendas e atividades 
comerciais em mais de 130 países. Mais de 2.700 
colaboradores dedicados oferecem aos clientes 
soluções integradas em alimentos e bebidas, do 
conceito à realização. 
  
“WE BRING IDEAS TO LIFE” resume brevemente 
o método estratégico e holístico da empresa para 
inovação. Este método engloba inteligência de 
mercado, monitoramento de tendências, desenvol-
vimento de produtos e aplicações de produtos 
inovadores, consultoria em segurança alimentar, 
microbiologia e legislação alimentar e, também, 
em Ciência Sensorial e do Consumidor. 
 
Para mais informações: 
DÖHLER GMBH 
Riedstraße 
64295 Darmstadt 
www.doehler.com 
 
Diana Wolfstädter (PR) 
Tel. +49 (0) 6151/306-1205 
Fax +49 (0) 6151/306-8205 
E-mail diana.wolfstaedter@doehler.com 
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