
Jakość to podstawowa cecha oliw i oliwek produkowanych przez Goya España. Jakość potwierdzona jest odpowiednimi 
certyfikatami międzynarodowymi, oficjalnymi sesjami degustacyjnymi oraz udziałem w konkursach i uzyskaniem nagród 

przyznawanych przez organizacje konsumenckie.

  Międzynarodowe certyfikaty

 ISO 9001:2015. Wyznacznik jakości na całym świecie. Certyfikat ten uzyskało dotąd ponad milion przedsiębiorstw.

 BRC wersja 7.W 2012 roku firma Goya España uzyskała certyfikat British Retail Consortium (BRC), zdobywając “ocenę 

A”, a następnie “ocenę AA” już w roku jej prowadzenia (2015), i odnawiane w 2016 i 2017 roku. Proces certyfikacji British 

Retail Consortium (BRC) jest najbardziej restrykcyjnym procesem tego typu na świecie, określa stopień spełnienia przez 

przedsiębiorstwo wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz w dziedzinie bezpieczeństwa żywności w sektorze 

przetwórstwa produktów spożywczych. W ramach procesu przyznawania tego międzynarodowego certyfikatu pracownicy 

firmy Goya España uzyskali ogromną wiedzę w tej dziedzinie.

 IFS wersja 6. Goya España posiada certyfikat zgodności z międzynarodowym standardem International Food Standard 

(IFS) opracowanym przez Niemiecką Federację Sprzedawców Detalicznych na potrzeby przeprowadzania audytów u 

dostawców żywności, który określa stopień spełnienia wymogów sanitarno-epidemiologicznych w sektorze przetwórstwa 

produktów spożywczych.

 Świadectwo koszerności. Od 2006 r. firma Goya posiada certyfikat koszerności swoich wyrobów.

 CTPAT. Standard bezpieczeństwa obowiązujący w Stanach Zjednoczonych, którego celem jest zapewnienie 

bezpieczeństwa w całej dystrybucji, uniemożliwienie międzynarodowego obrotu towarów jako narzędzia terroryzmu i 

przemytu.

 USDA Organic Products. Certyfikat potwierdzający, że produkty firmy Goya® produkty ekologiczne – odpowiednie 

oznaczenie można znaleźć na etykiecie.

 Certyfikat JAS. Certyfikat przyznany produktom Goya® przez japońskie Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i 

Rybołówstwa.

 CAAE. Certyfikat europejski przyznawany przez jednostkę certyfikacyjną wyspecjalizowaną w dziedzinie produkcji 

ekologicznej.



Znaki jakości

Produkty firmy Goya España nie tylko posiadają odpowiednie certyfikaty, ale także cieszą się uznaniem na najbardziej 
wymagających rynkach międzynarodowych, co znajduje potwierdzenie w przyznanych im znakach jakości, między innymi:

ChefsBest. Jest to amerykański znak jakości, który wskazuje i wyróżnia najsmaczniejsze produkty 
żywnościowe, promując przedsiębiorstwa, które je produkują. 
Poza tym organizacja ChefsBest zapewnia pomoc klientom, których traktuje jako profesjonalnych 
kucharzy, ucząc ich odkrywać smak, jaki powinien mieć dany produkt. Rodzina produktów GOYA® 
otrzymuje te znaki jakości nieprzerwanie od 2007 r., a od roku 2014 do dzisiaj uzyskuje również znak 
jakości w kategorii “Excellence”.

NAOOA. Znak jakości oliwy z oliwek przyznawany przez Stowarzyszenie Oliwy z Oliwek Ameryki 
Północnej. Ten znak jakości jest jedynym znakiem potwierdzającym jakość oliwy z oliwek, podczas 
przyznawania którego pobiera się próbki prosto z półki i bada się je w celu określenia pełnej gamy 
parametrów czystości w ramach ogólnoświatowych norm handlowych ustanowionych przez 
Międzynarodową Radę ds. Oliwy z Oliwek (COI), specjalistyczną organizację cieszącą się ogromną 
renomą od ponad 50 lat jako organ określający normy jakościowe w branży oliwy z oliwek obowiązujące 
na całym świecie.

Laur Konsumenta. “Laur Konsumenta” to wyjątkowe wyróżnienie przyznawane markom i produktom 
cieszącym się największym prestiżem. Jednak przede wszystkim jest ono wyrazem uznania i 
popularności wśród klientów w Polsce. Dla klientów jest to poważny argument podczas podejmowania 
decyzji o zakupie. Przyznając ten znak jakości, wybiera się produkty, które uzyskały zaufanie klientów. 
Produkty GOYA® otrzymują ten znak co roku od roku 2011.

iTQi. Międzynarodowy Instytut Smaku i Jakości (iTQi) z siedzibą w Brukseli jest największą organizacją 
zajmującą się testowaniem i promowaniem produktów żywnościowych o wyśmienitym smaku. Od 2012 
roku produkty GOYA® posiadają znak jakości “Superior Taste Award”.
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