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Vegan Sertifikası 
                                                   Başvuru Formu 

Ad Soyad 
 

Şirket Adı 
 

Adres 
 

 
Şirket Web Sitesi 

 

Hangi Vegan Sembolü için başvuruyorsunuz? 

 
Tüm vegan ürünleri  
(alkol hariç)Kriterleri. 

 
Tüm vegan alkol Kriterleri. 

 
Vegan Restoranlar/işyeri Kriterleri 

 
BevVeg Sertifikalı Alkol Kriterleri sunan herhangi bir restoran/işyeri 

 

Lütfen bu soruları cevaplayın 

 şirket web sitesinde belirtildiği gibi, İşyerim Be Veg vegan standardına göre tamamen vegan 
olduğunu onaylarım ? 

Evet     Hayır  

Odanızda mutfağımda et veya süt olmadığını ve global Be Veg vegan standardına göre 
vegan olduğumuzu onaylıyorum. 

 

Evet Hayır  

Reaktif mutfağımızın tamamen vegan olduğunu ve çapraz ete neden olabilecek diğer et veya 
süt ürünlerinin kullanıldığı ortak bir mutfak veya tesis olmadığını onaylıyorum. 

Evet Hayır  

https://www.bevveg.com/vegan-certification-standard/#restaurants


Restoran/işyeri çalışanları veya konuklar (patronlar dahil değil) kendi yiyeceklerini yemeyi 
kırdıklarında, tüm et ve süt ürünlerini tesisin dışında tuttuğumuzu ve çalışanların veya 
misafirlerin çatal bıçak takımlarımızı veya gümüş eşyalarimizi ödünç almadıklarını onaylarım, 
restoran mutfağında pişirilen vegan yiyecekler dışında bir şey yemek, restoran mutfağında 
çapraz kontaminasyon olmamasını sağlamak 

. Evet Hayır  

Uygulamalarımız ve prosedürlerimiz Be Veg vegan bütünlüğünü tehlikeye atabilecek 
herhangi bir şekilde değişirse derhal ADN Be Veg International'ı bilgilendireceğimi onaylarım. 

Evet Hayır  

Be Veg dosyaları Be Veg vegan standardıyla tesis uyumluluğunu doğru bir şekilde 
yansıtabilmemiz için restoranımızın/işyerinizin veya temsilcilerinden birinin Be Veg'i derhal 
haberdar edeceğini ve Be Veg'ın bütünlüğünü sağlamak için gerekli olduğunu tam olarak 
anlıyorum. vegan iddia ediyor. 

Evet Hayır  

Vegan iddialarımızı ve temsillerimizi doğrulamak için rastgele saha denetimlerine tabi olmayı 
kabul ediyorum 

Evet Hayır  

Restoranınızda/işyerinizde BevVeg Sertifikalı Vegan alkol var mı? Evet ise, sertifikalı markayı 
bize bildirin ve Global Be Veg restoran/işyeri sertifikasyon programı etiketine ek olarak 
BevVeg Sertifikalı Vegan Alkol pencere etiketine hak kazanabilirsiniz. 

Evet Hayır  

 

NOT: lütfen bu bilgileri yazınız. 

-Firma çalışan sayısı 

-Firma yıllık cirosu 

-Katkı var ise natürel olup olmadığı 
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