ΠΩΣ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ KTK
Σας ευχαριστώ για την έρευνά σας στις kosher τεχνικές kosher
υπηρεσίες πιστοποίησης Konsultants. Kosher τεχνικό Konsultants, τμήμα - το ορθόδοξο
εβραϊκό Συμβούλιο, είναι μεταξύ μιας από οι μεγαλύτερες kosher αντιπροσωπεία
πιστοποίησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη & Ασία και μια κύρια αρχή στα kosher
τρόφιμα και τον
εβραϊκό νόμο. Αναγνωριζόμαστε από όλες τις σημαντικότερες kosher οργανώσεις
στον κόσμο.
Μαζί με έδρα μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε επίσης τους αντιπροσώπους σε πολλές
πόλεις. Κατ' αυτό τον τρόπο, είμαστε σε θέση να πιστοποιήσουμε τα προϊόντα της
επιχείρησής
σας όπως kosher με ελάχιστο κόστος.
Το kosher πιστοποιητικό μας θα επιτρέψει επίσης στην
επιχείρησή σας για να απαριθμηθεί στον kosher οδηγό τροφίμων
μας, όποιος χρησιμοποιείται από τους καταναλωτές και τους
κατασκευαστές τροφίμων σε όλο τον κόσμο.
Όταν μια επιχείρηση επιθυμεί να γίνει επικυρωμένος kosher
αυτές είναι οι απαραίτητες διαδικασίες που θα αντιμετωπίσουν:
- ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ –
Η επιχείρηση πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση υποψηφιότητας [
που θα είναι διαθέσιμη on-line σύντομα - το αντίγραφο θα σας
σταλεί σε στο ταχυδρομείο ] και θα παράσχει τις πληροφορίες για
τις εγκαταστάσεις, κατάλογος προϊόντων, κατάλογος συστατικών, συμπεριλαμβανομένων
οποιωνδήποτε πρόσθετων ουσιών ή βοηθητικών
επεξεργασίας. Ο κατάλογος κρατιέται σε ο ακριβέστερος της μυστικότητας και
εμπιστευτικός.
Εάν εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις στην αίτηση υποψηφιότητας, παρακαλώ ελάτε σε
επαφή με την κα. Moser στο κύριο γραφείο μας (215) σε 745-3773 ή το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@koshertechnicalkonsultants.org
Η ειδική ομάδα των rabbinical συντονιστών από το τμήμα
Kashrut εξετάζει έπειτα την αίτηση και ένας rabbinical
συντονιστής θα σας έρθει σε επαφή με εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε
ερωτήσεις που μπορούμε να έχουμε. Η διαδικασία κατασκευής θα αναθεωρηθεί επίσης
συμπεριλαμβανομένης
της διαδικασίας καθαρισμού.
Kosher τεχνικό Konsultants έχει μια βάση δεδομένων πάνω
από 50.000 συστατικών, όποιοι αναθεωρούμε τακτικά και τηρούμε ενήμεροι. Είμαστε σε θέση
να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας για να βρούμε
τις εναλλακτικές λύσεις εάν είναι απαραίτητο από όλο τον
κόσμο.
- Επιθεώρηση του ραβίνου στις εγκαταστάσεις σας:Ένας αντιπροσωπευτικός ραβίνος από kosher τεχνικό
Konsultants θα κάνει μια κατάλληλη ημερομηνία για μια αρχική
επιθεώρηση της επιχείρησης κατασκευαστικών εγκαταστάσεων. Θα είμαστε σε θέση να σας
δώσουμε μια εκτίμηση της kosher

αμοιβής πιστοποίησης σε αυτή τη φάση. Ο ραβίνος θα πραγματοποιήσει έπειτα τη λεπτομερή
επιθεώρηση της
ολόκληρης διαδικασίας από να κατασκευάσει κατευθείαν στη
συσκευασία. Ο ραβίνος θα πάρει επίσης το χρόνο να εξηγήσει σε σας ποιος
kosher είναι περίπου και πώς οι εγκαταστάσεις σας θα είναι σε
θέση να πάρουν επικυρωμένες. Μπορείτε να εκμεταλλευθείτε αυτήν την ευκαιρία να
υποβάλετε το
ραβίνο τις ερωτήσεις σας kosher και τη kosher αγορά. (Η κατάθεση Α για τις δαπάνες του
ραβίνου μπορεί να απαιτηθεί
ανάλογα με τη θέση των εγκαταστάσεων).
- Αμοιβή πιστοποίησης Τελικά εάν όλα είναι αποδεκτά με τον κατάλογο συστατικών και τη
διαδικασία κατασκευής, το επόμενο στάδιο θα είναι ότι το τέλος πιστοποίησης
καταβάλλεται. Η αμοιβή πιστοποίησης δεν περιλαμβάνει τις δαπάνες που
πραγματοποιούνται από το κόστος μεταφορών και στέγασης (όπου
μπορεί να εφαρμοστεί) και χρόνου. Μερικές φορές οι ειδικές συσκευασίες μπορούν να
συζητηθούν για
να περιλάβουν το κόστος των δαπανών επιθεώρησης ραβίνων και της
kosher αμοιβής πιστοποιητικών.
Το επίπεδο αμοιβών ποικίλλει για την πιστοποίηση μεταξύ των
επιχειρήσεων ανάλογα με τον τύπο προϊόντος επικυρωμένο και του
χρόνου και της εργασίας απαραίτητων στην έρευνα και διατηρεί την
kosher πιστοποίηση.
Οι kosher τεχνικές αμοιβές Konsultants είναι ανταγωνιστικές. Αυτός ο τρόπος όλες οι
επιχειρήσεις που κερδίζουν την
πιστοποίηση για τα προϊόντα μπορεί να είναι ανταγωνιστικός στις
εγχώριες αγορές τους ..
- Κανονικές επιθεωρήσεις Η πιστοποίησή μας δεν σταματά στην έκδοση του kosher
πιστοποιητικού αλλά ελέγχουμε τη kosher θέση των εγκαταστάσεων
με τη βοήθεια των κανονικών επισκέψεων εργοστασίων. Οι τοπικοί αντιπρόσωποί μας κάνουν
αυτές τις επισκέψεις. Οι δαπάνες αυτών των τρόπων κρατιούνται σε έναν ελάχιστο.
- Σύμβαση και kosher πιστοποιητικό Μια σύμβαση υπογράφεται έπειτα μεταξύ της επιχείρησης και του
kosher τεχνικού Konsultants για να εξασφαλίσει ότι τα
προϊόντα, τη διατύπωση ή οι βασικές πρώτες ύλες (όπου εφαρμόσιμος) δεν
αλλάζουν χωρίς προγενέστερη έγκριση από kosher τεχνικό
Konsultants. Το πιστοποιητικό εκδίδεται ετησίως και η επιχείρησή σας θα είναι
τώρα μέρος του παγκόσμιου επικυρωμένου KTK δικτύου των
επιχειρήσεων.
Τηλέφωνο: (215) 745.3773 Θ*φαξ: (215) 745.5101
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@koshertechnicalkonsultants.org

HOW TO APPLY TO THE KTK
Thank you for your inquiry into the Kosher Technical Konsultants kosher certification
services. Kosher Technical Konsultants, division - Orthodox Jewish Council, is amongst one
of the largest Kosher certification agencies in the United States, Europe & Asia and a leading
authority on Kosher food and Jewish Law. We are recognised by all the major Kosher
organizations in the world.
Along with our head office in the United States, we also have representatives in many cities.
In this way, we are able to certify your company's products as Kosher at minimal cost.
Our Kosher certificate will also enable your company to be listed in our Kosher Food Guide,
which is used by consumers and food manufacturers all over the world.
When a company wishes to become certified Kosher these are the necessary
procedures that they will encounter:
-APPLICATION FORMThe company must fill out the application form [which will be available on-line shortly - copy
will be sent to you in the mail] and provide the information about the plant, product list,
ingredients list, including any additives or processing aids. The list is kept in the strictest of
privacy and confidential.
If If you have any questions on the application form, please contact Ms. Moser at our main
office at (215) 745-3773 or email to: info@koshertechnicalkonsultants.org
The expert team of rabbinical coordinators from the Kashrut Division then reviews the
application and a rabbinical coordinator will contact you if there are any questions that we
may have. The manufacturing process will also be reviewed including the cleaning
procedure.
Kosher Technical Konsultants has a database of over 50,000 ingredients, which we regularly
review and keep up to date. We are able to assist your company to find alternatives if
necessary from all over the world.
-Inspection of the Rabbi to your plant:A representative Rabbi from Kosher Technical Konsultants will make a convenient date for
an initial inspection of the manufacturing plant company. We will be able to give you an
estimate of the Kosher certification fee at this stage. The rabbi will then carry out the
thorough inspection of the entire process from manufacturing through to packaging. The
Rabbi will also take the time to explain to you what Kosher is about and how your plant will
be able to get certified. You may take this opportunity to ask the rabbi your questions on
Kosher and the Kosher market. (A deposit for the expenses of the rabbi may be needed
depending on the location of the plant).

-Certification FeeFinally if everything is acceptable with the ingredient list and the manufacturing process, the
next stage will be that the certification fee is paid. The certification fee does not include the
expenditure that is incurred by transportation and accommodation (when applicable) and
time cost. Sometimes special packages may be negotiated to include the cost of the Rabbis
inspection expenses and the Kosher certificate fee.
The level of fees varies for certification between companies depending on the type of
product certified and the time and work necessary to research and maintain kosher
certification.
Kosher Technical Konsultants fees are competitive. This way all companies that gain
certification for the products can be competitive in their own markets.
-Regular InspectionsOur certification does not stop at the issuance of the Kosher certificate but we monitor the
Kosher status of the plant by means of regular factory visits. Our local representatives make
these visits. This way costs are kept to a minimal.
-Contract and Kosher certificateA contract is then signed between the company and Kosher Technical Konsultants to ensure
that the products, formulation or key raw materials (where applicable) are not changed
without prior approval from Kosher Technical Konsultants. The certificate is issued annually
and your company will now be part of the global KTK certified network of companies.
PLEASE NOTE: The
symbol is a registered trademark of Kosher Technical Konsultants division Orthodox Jewish Council. Its
unauthorized use is a violation of trademark laws. Our rights in this regard are enforced to the fullest extent of the law. The
symbol may not be used until a written contract has been executed with Kosher Technical Konsultants. Kosher Technical
Konsultants agrees that it will not communicate or divulge to, or use for the benefit of, any other person, partnership, association, or
corporation, any of the trade secrets, formula, or secret processes, used or employed by the company in or about its business, that
may be communicated to Kosher Technical Konsultants by virtue of this application. Submission and investigation of this application
does not entail any commitment upon the part of the applicant or of Kosher Technical Konsultants in any way, until agreement for
said purpose is duly entered into by both parties.

