Saugus cukrus

Maisto saugos reikalavimai kasmet griežtėja. Bendrovė
„Nordic Sugar“ mano, kad jos atsakomybė – užtikrinti,
kad vartotojai pasitikėtų mūsų tiekiamais produktais.
Turime unikalių galimybių pasiekti šį tikslą, nes mūsų
darbas apima visas gamybos grandis – nuo sėjos, auginimo ir derliaus nuėmimo iki gabenimo, cukraus gamybos,
saugojimo, pakavimo ir galutinio pristatymo.

„Nordic Sugar“ turi unikalią galimybę
įgyvendinti rinkos keliamus aukštus maisto saugos
reikalavimus, nes nuolat stebi visą gamybos
grandinę – nuo dirvos iki pat arbatinio šaukštelio.

Pagrindiniai mūsų tiekėjai
yra cukrinių runkelių augintojai

Nenaudojame jokių genetiškai 			
modifikuotų sudėtinių dalių

„Nordic Sugar“ artimai bendradarbiauja su 6 000 runkelių
augintojų Šiaurės Europoje, tiekiančių cukrinius runkelius
mūsų fabrikams.
Norėdami runkelių auginimo procesą padaryti kuo
efektyvesnį ir nežalingą aplinkai, runkelių augintojams teikiame išsamią informaciją apie runkelių auginimą, plėtros
galimybes ir apdorojimo įrangą. Informacija ir rekomendacijos yra išdėstytos „Augintojo žinyne” - vadove, kurį
galima naudoti visose šalyse, su kuriomis mes bendradar
biaujame.
Kiti tiekėjai, pvz., pakavimo medžiagų ir sudėtinių dalių,
yra kruopščiai atrenkami. Mes nuolat aplankome pagrindinius tiekėjus ir tikriname, ar jie vykdo mūsų nuostatas.
„Nordic Sugar“ pakuotės yra tinkamos maisto produktams. Be to, mes nuolat tikriname, ar jos atitinka ES ir
šalies įstatymų nustatytas pakavimo normas. Mūsų tiekėjai
turi leidimus gaminti tiesioginį sąlytį su maisto produktais
turinčias pakuotes.

Mes nenaudojame genetiškai modifikuotų produktų nė
vienu mūsų darbo etapu. Gamybos procese nenaudojame
genų inžinerijos pasiekimų. Mūsų žaliavos ir sudėtinės
dalys nėra genetiškai modifikuotos.
Tačiau jeigu mūsų klientai ateityje genetiškai modifikuotus produktus vertins palankiau, mes savo požiūrį į
šiuos produktus galime pakeisti. Daugiau informacijos
apie mūsų požiūrį į biotechnologijų naudojimą cukraus
produktų gamyboje ieškokite bendrovės „Nordic Sugar“
dokumentacijoje.

Gamybos vietovės
Mūsų cukraus produktai gaminami Danijoje, Švedijoje,
Suomijoje ir Lietuvoje. Pagrindinė žaliava yra cukriniai
runkeliai, iš kurių kiekvienoje šalyje esančiose perdirbimo
įmonėse gaminame smulkųjį cukrų. Cukranendrių cukrus,
kaip žaliava, taip pat gali būti naudojamas įvairiems
cukraus produktams.
Be runkelių apdirbimo įmonių, Suomijoje ir Švedijoje
turime rafinavimo fabrikų, kuriuose gaminame asortimentinęs produkciją.

Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo 		
taškų kontrolės sistema (RVASVT) užtikrina, 		
kad mūsų gaminamas cukrus yra saugus
„Nordic Sugar“ aktyviai taiko RVASVT. Turime RVASVT
planų visiems savo produktams ir vykdome visas nuostatas, įskaitant maisto kodeksą (Codex Alimentarius). Mūsų
RVASVT procedūras prižiūri patyrusi kontrolės grupė.
Grupė vykdo bendrąją rizikos analizę mūsų fabrikuose.
Mūsų RVASVT apima biologinės, fizinės, cheminės ir
alerginės rizikos analizę. Keliame specialius reikalavimus
stiklo gaminiams.
Daugiau informacijos ieškokite mūsų brošiūroje
„RVASVT planai dėl smulkiojo cukraus gamybos“.
„HACCP planai dėl smulkiojo cukraus gamybos“.

FSSC 22000 užtikrina maisto saugos vadybą
„Nordic Sugar“ RVASVT ir higienos procedūros atitinka
FSSC 22000. FSSC 22000 yra pripažįstama Pasaulinės
Maisto Saugos iniciatyvos (GFSI) ir yra to paties lygio kaip
kiti GFSI patvirtinti standartai: BRC, IFS ir SQF.
Mes įgyvendiname pagrindines visuomenės sveikatos
nuostatas dėl higienos, o mūsų darbuotojai laikosi
kasdieninių higienos normų.

Galima atsekti, iš kur mūsų produktai
atgabenti ir kur išgabenami
Cukriniai runkeliai auginami pagal sutartis, todėl žinome
visų runkelių augintojų derliaus pristatymų datas. Galime
stebėti, iš kur žaliavos ir kitos sudėtinės dalys patenka į
gamybos procesą, mes naudojame gamybos kodus, pagal
kuriuos galime sužinoti, kur atsiduria galutiniai mūsų
produktai.
Savo produkciją stebime naudodami BMC sistemą,
suteikiančią galimybę aptikti kiekvieną padėklą iki pat
vartotojo. Kiekvienas padėklas turi savo numerį.
Galime stebėti net atskirus maišus. Kiekvienas maišas
žymimas gaminio ir partijos numeriu (pvz., LH9303,
partija, pagaminimo vieta, metai, pagaminimo data).
Jei prireiktų, galėtume rasti visus pristatytus produktus ir
juos atšaukti.

Cheminio užterštumo analizė
Mūsų produktai atitinka galiojančias ES direktyvas ir vietos
įstatymus dėl nepageidaujamų maisto medžiagų.
Mūsų produktuose tikrinamas alergenų, sunkiųjų metalų, pesticidų, toksinų, sočiųjų rūgščių ir aplinkai žalingų
medžiagų kiekis.

Tvaraus vystymo strategija

Sertifikavimo ir valdybos sistemos

Savo veikloje vadovaujamės tvarumo (sustainability)
principais, kai dabartinis poreikis tenkinamas galvojant
apie ateities kartas ir būsimus jų poreikius, todėl „Nordic
Sugar“ siekia, kad veikla būtų teisiškai ir etiškai korektiška, atitiktų klientų ir suinteresuotųjų šalių poreikius. Mes
sukūrėme penkias strategijos rūšis, kurios padės valdyti
riziką ir palaikys mūsų verslo strategiją:
• Kokybė ir klientų poreikių tenkinimas.
• Saugūs produktai.
• Energijos sąnaudos ir aplinka.
• Darbo aplinka.
• Verslo, etinė ir socialinė atsakomybė.
Jums paprašius su džiaugsmu atsiųsime savo tvaraus
vystymosi strategiją.

Bendrovė „Nordic Sugar“ aktyviai taiko kokybės, produktų
saugos, aplinkosaugos ir darbo aplinkos vadybos sistemas
ir yra sertifikuota pagal šiuos standartus:
• Kokybė – ISO 9001
• Produktų sauga – FSSC 22000
• Aplinka – ISO 14001
• Sveikata ir saugumas DS/OHSAS 18001

Mes vertiname jūsų atsiliepimus

Sertifikavimas ir produktai
Norėdami tenkinti įvairius mūsų klientų žaliavų ir produkcijos poreikius, siūlome produktus, kurie sertifikuoti kaip:
• košeriniai;
• halalis;
• ekologiški
• „Fairetrade“ (sąžiningos prekybos) produktai.

Mums labai svarbu palaikyti glaudžius santykius su klientais. Taip galime geriausiai įgyvendinti klientų poreikius,
gausinti produkciją, gerinti kokybę, pristatymą, patikimumą ir papildyti maistingumo informaciją. Mes nuolat
stengiamės patenkinti visus klientų lūkesčius. Prašome
jūsų atsiųsti mums savo atsiliepimą.
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Paprašius su malonumu atsiųsime „Nordic Sugar“ ataskaitas, strategijas ir sertifikatus.

