
 
  
 

 

CERTIFICACIONS HALAL I KOSHER 
en la Indústria Alimentària 

Seminari sobre les seves característiques i implementació 
Barcelona 27 d’octubre de 2015 (tarda) 

 
El mercat alimentari actual s’ha globalitzat i els 
productors, fabricants i cadenes detallistes 
necessiten atendre globalment les noves demandes 
d’origen, naturalesa i processat dels aliments oferts 
als diversos segments de consumidors. 
 
Els consumidors requereixen cada cop més conèixer 
totes les característiques relatives a cada aliment, 
més enllà de la seva simple identitat i valor 
nutricional, per a prendre les seves decisions de 
compra i consum en funció de tot el conjunt de valors 
associats, incloent aspectes socials, religiosos, 
mediambientals i morals.  
 
En aquest sentit, la certificació Kosher i la certificació 
Halal dels aliments constitueixen una eina rellevant 
per a competir amb productes específics, tant en el 
mercat nacional com en l’internacional. 
 

 

PROGRAMA 
Aquest seminari pretén donar una visió dels 
conceptes fonamentals aplicats que defineixen 
cadascuna d'aquestes certificacions, a fi que les 
Indústries Alimentàries puguin estimar la seva 
adequació als requisits exigibles per poder 
procedir, si s'escau, a la seva eficaç implantació. 
 
16:00 - Certificación HALAL en las industrias 
alimentarias  
D. Muhammad Escudero Uribe 
Director de Certificación Halal 
D. Tomás Guerrero Blanco 
Director de la Oficina de Madrid - Instituto HALAL 
(Estándar Global de Certificación Halal S.L.) 

16:45 - El ABC del KOSHER: reglas básicas y 
desarrollo del mercado 
Rvdo. Sr. David Libersohn, Rabí 
Fundación Privada Jabad Lubavitch 

17:30 - Col·loqui amb els ponents 

18:00 - Clausura 

Assistència Gratuïta 
Acreditant experiència o participació en els 
àmbits relatius a aquest Seminari. 

Imprescindible inscriure’s prèviament  

 Adreçat a:  
Directors Industrials, Directors de Qualitat, Directors 
d’Exportació, Tècnics i Professionals relacionats amb 
la Indústria Alimentària, la Distribució i Associacions 
de Consumidors. 
 

Lloc:  
Sala Multimèdia de l’IQS 
Via Augusta, 390, Barcelona 

Informació i inscripcions 
AIQS 
Via Augusta, 380 – 08017 Barcelona 
Tel. 93.267.20.12  - e-mail 
aiqs@aiqs.es  
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