
 

Znaczenie certyfikacji NSF  
dla narzędzi dla przemysłu spożywczego  
i usług gastronomicznych 

 

 

W branży restauracyjnej bezpieczeństwo sanitarne i zdrowotne zawsze miały najwyższą wagę. 
Organizacje krajowe i międzynarodowe, kodeksy zdrowia oraz inne zasady i przepisy utrzymują 
restauracje w wysokich standardach czystości, aby zapobiegać chorobom przenoszonym przez 
żywność, skażeniom krzyżowym i wszelkim innym rozprzestrzenianiu się zarazków i bakterii. W 2011 
roku rząd USA stworzył ustawę o modernizacji bezpieczeństwa żywności, która zmieniła krajowy 
system bezpieczeństwa żywności, przenosząc uwagę z reagowania na choroby przenoszone przez 
żywność na zapobieganie im. Ustawa ta skłoniła jeszcze bardziej do skupienia się na przemyśle 
spożywczym i gastronomicznym w celu zapewnienia warunków sanitarnych. 

Globalna, niezależna organizacja, która powstała w 1944 roku, National Sanitation Foundation 
(NSF), jest oddana ochronie i poprawie zdrowia ludzkiego na świecie. Producenci, regulatorzy i 
konsumenci oczekują, że organizacja ułatwi opracowywanie standardów zdrowia publicznego i 
zapewnia certyfikaty, które pomagają chronić żywność, wodę, produkty konsumenckie i środowisko. 
NSF posiada zespół ds. standardów, który ułatwia opracowywanie standardów zdrowia publicznego 
oraz zespół serwisowy, który testuje, audytuje i certyfikuje produkty i usługi – co prowadzi do 
certyfikacji NSF. Według NSF „usługi NSF w zakresie testowania, audytu i certyfikacji zapewniają 
dostawcom, sprzedawcom detalicznym, organom regulacyjnym i konsumentom pewność, że 
niezależna organizacja dokonała przeglądu produktu lub systemu pod kątem zgodności z 
określonymi standardami bezpieczeństwa, jakości, zrównoważonego rozwoju lub wydajności”. 

Firmy ubiegają się o certyfikację NSF z wielu powodów, ale według NSF trzy najważniejsze powody 
to: 

• wykazanie zgodności z krajowymi lub międzynarodowymi normami i przepisami 
• wykazanie niezależnej walidacji i weryfikacja swojego zaangażowania w bezpieczeństwo i 

jakość 
• zwiększenie wiarygodności i akceptacja sprzedawców detalicznych, konsumentów i organów 

regulacyjnych 

Większość produktów, które otrzymują certyfikat, nosi na opakowaniu znak NSF, aby pomóc 
kupującym dokonywać świadomych zakupów. Certyfikacja następuje po wszechstronnych 
przeglądach receptur i materiałów, a także po testach i inspekcjach obiektów. Każdy proces 
certyfikacji NSF jest specyficzny dla certyfikowanego produktu, procesu lub usługi oraz rodzaju 
certyfikacji, ale ogólnie obejmuje siedem poniższych kroków: 

• Złożenie wniosku i informacji 
• Ocena produktu 
• Testowanie produktu w laboratorium 
• Inspekcja zakładu produkcyjnego, potwierdzenie produkcji i pobieranie próbek produktów 
• Przegląd i akceptacja wyników badań 
• Podpisana umowa i wymienione produkty 
• Coroczna inspekcja i ponowne testowanie 



Istnieje wiele różnych branż, w których produkty i narzędzia są certyfikowane przez NSF, w tym 
motoryzacja i lotnictwo, budownictwo, zdrowie, woda i żywność. W przypadku produktów OLFA®, 
znak NSF  muszą nosić te spośród nich, które są przeznaczone dla przemysłu spożywczego i usług 
gastronomicznych. 

Wiele produktów w przemyśle spożywczym może mieć certyfikat NSF, w tym sprzęt spożywczy, 
podgrzewacze wody, komercyjne lodówki i zamrażarki do przechowywania, ręczne urządzenia do 
dozowania żywności i napojów, rękawice kuchenne, narzędzia używane w obszarach 
przygotowywania żywności i innych. 

Chociaż noże użytkowe i bezpieczne są jednymi z najbardziej poręcznych narzędzi w branży 
gastronomicznej – do otwierania opakowań mięsnych, pudełek termokurczliwych, opasek PCV i 
innych grubych plastików – są zazwyczaj niebezpieczne w użyciu w pobliżu żywności, ponieważ nie 
mogą być odpowiednio zdezynfekowane. Dopiero gdy firma z branży przetwórstwa spożywczego 
zwróciła się do firmy OLFA® o noże bezpieczne z pytaniem czy można je czyścić i dezynfekować, 
zdano sobie sprawę, że jest to coś, co należy dalej badać. 

Aby noże bezpieczne były skutecznie czyszczone i dezynfekowane, musiały być wykonane z 
materiałów, które nie niszczą się, nie rdzewieją oraz nie utknie w nich żywność lub materiały 
opakowaniowe. Gdy rozpoczęto badania na ten temat, stało się jasne, że zasady wynikające z NSF 
wymagają zmian dla wszelkiego rodzaju narzędzi stosowanych w przemyśle spożywczym. Gdy OLFA 
kontaktowała się z wieloma zakładami przemysłu spożywczego i firmami próbującymi sprzedawać 
noże bezpieczne OLFA, pierwszą rzeczą, o którą zawsze pytano, było to, czy posiadają one certyfikat 
NSF. Okazało się bowiem, że jest to standard branżowy i noże nie mogą być używane, dopóki nie 
będą miały znaku NSF. W ten sposób rozpoczął się proces ich certyfikacji. 

 

Po uiszczeniu niezbędnych opłat i wysłaniu noży 
OLFA w celu przetestowania przez zespół 
serwisowy NSF, dwa z noży bezpiecznych OLFA  
(SK-12 i SK-15 ) mają teraz certyfikat NSF. 
Ponieważ noże bezpieczne mają konstrukcję z 
otwartym kanałem i są wykonane z materiałów, 
które są nietoksyczne, trwałe i odporne na korozję 
– takie jak ostrza ze stali nierdzewnej – można je 
bezpiecznie obsługiwać w przemyśle spożywczym 
i można je łatwo dezynfekować . 
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Cassie Donnelly jest starszym menedżerem ds. marki w OLFA® North America.  

Firma OLFA angażuje się w tworzenie narzędzi, które poprawiają sposób cięcia materiałów, opracowując 
produkty, które nie tylko osiągają niepowtarzalny poziom ostrości, ale są również praktyczne w użyciu. Cassie 
ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży budowlanej i rozumie wyzwania związane z wyborem 
odpowiednich narzędzi do miejsca pracy i lubi pomagać konsumentom w zaopatrywaniu ich skrzynek 
narzędziowych w najskuteczniejsze produkty do pracy. 


