Uzticama cukura kvalitāte

Pārtikas drošības prasības ar katru gadu kļūst stingrākas.
Nordic Sugar uzskata par pašsaprotamu, ka klientiem un
varas institūcijām ir nepieciešama pārliecība par mūsu piegādāto produktu uzticamību. Mums ir unikālas iespējas šī
mērķa sasniegšanai, jo mēs strādājam ar visiem attiecīgās
ķēdes posmiem, sākot ar sēšanu, audzēšanu un novākšanu
līdz transportēšanai, cukura ražošanai, uzglabāšanai,
iepakošanai un piegādei klientiem.

„Nordic Sugar ir unikālas iespējas ievērot
augstās tirgus prasības pārtikas drošībai,
jo mēs aktīvi iesaistāmies visos attiecīgās
ķēdes posmos – no lauka līdz galdam”.

Mūsu galvenie piegādātāji ir biešu audzētāji
Nordic Sugar cieši sadarbojas ar 6000 biešu audzētājiem
Ziemeļeiropā, kuri piegādā cukurbietes mūsu fabrikām.
Lai biešu audzēšanu padarītu pēc iespējas ražīgāku un
videi draudzīgāku, mēs saviem biešu audzētājiem sniedzam sīku informāciju un padomus par biešu audzēšanu,
izstrādes metodēm un mašīnu tehniku.
Informāciju un ieteikumus esam apkopojuši rokasgrāmatā „Biešu audzēšanas vadlīnijas”, kuru var izmantot
visās mūsu sadarbības valstīs. Citu produktu, piemēram,
iepakojuma un sastāvdaļu piegādātājiem, ir jābūt apsti
prinātiem, pirms tie drīkst kļūt par mūsu piegādātājiem.
Mēs regulāri apmeklējam savus galvenos piegādātājus, lai
pārbaudītu, vai tie pilda savu apņemšanos. Nordic Sugar
izmanto pārtikai apstiprinātu iepakojumu, un mēs nepārtraukti pārbaudām, vai tas atbilst ES noteikumiem par
iepakojumu un valsts likumdošanai. Mūsu piegādātāju
ražotnes ir licencētas iepakojuma, kas nonāk tiešā saskarē
ar pārtiku, ražošanai.

Mūsu ražotņu atrašanās vietas
Mūsu cukura izstrādājumus ražo Dānijā, Zviedrijā, Somijā
un Lietuvā. Galvenā izejviela ir cukurbietes, no kurām
katras attiecīgās valsts cukurbiešu pārstrādes rūpnīcās
iegūst smalko cukuru. Niedru cukurs arī var tikt rafinēts
izmantošanai dažādos cukura izstrādājumos.
Somijā un Zviedrijā atrodas mūsu biešu lauki un rūpnīcas, kurās pārsvarā ražo speciālā sortimenta produktus.

Bez ģenētiski modificētu organismu (GMO)
sastāvdaļām

Mūsu izstrādājumiem var izsekot gan turp-, 		
gan atpakaļejošā secībā

Pašlaik mēs neatbalstām GMO izstrādājumus nevienā
savas darbības jomā. Ražošanas procesā mēs neizmantojam gēnu inženierzinātni, un neviena no izejvielām vai
sastāvdaļām nav ģenētiski modificēta.
Tomēr, ja mūsu klientu attieksme pret GMO nākotnē
kļūs pozitīvāka, iespējams, mēs vēlreiz izvērtēsim savu
nostāju attiecībā uz GMO produktiem. Lai saņemtu
plašāku informāciju, lūdzu, pieprasiet dokumentu par
Nordic Sugar nostāju cukura produktu biotehnoloģijas
jautājumos.

Cukurbietes audzē saskaņā ar līgumu, tādēļ mēs zinām
visus mūsu dažādo biešu audzētāju produktu piegādes
datumus. Citām sastāvdaļām un izejvielām iespējams
izsekot līdz to piegādei un ražošanas partijai, bet gala
produktu uzskaitei mēs izmantojam ražošanas kodus.
Savus produktus mēs reģistrējam sistēmā ar nosaukumu BMC, kas ļauj izsekot atsevišķiem preču transportēšanas paliktņiem visu ceļu līdz klientam. Katram preču
transportēšanas paliktnim ir savs numurs. Iespējams izsekot pat katram atsevišķam produktu maisam. Uz katra
maisa ir marķējums ar produkta artikula numuru un partijas numuru (piem., LH9303, partija + ražošanas objekts +
gads + ražošanas datums). Ja nepieciešams, varam izsekot
visām mūsu piegādēm un atsaukt kādu produktu.

Riska analīzes un kritisko kontroles punktu (HACCP)
sistēma garantē uzticamu cukura kvalitāti
Nordic Sugar aktīvi izmanto HACCP sistēmu. Visiem mūsu
produktiem ir izstrādāti HACCP plāni, un mēs ievērojam
norādījumus, ieskaitot Codex Alimentarius. Mūsu HACCP
sistēmas procedūras pārrauga kompetenta kontroles
grupa. Šī grupa veic vispārīgas riska analīzes un atbalsta
vietējo darbu mūsu fabrikās.
Mūsu HACCP riska analīze pēta bioloģiskos, fiziskos,
ķīmiskos un alerģijas riskus. Mums ir izstrādātas arī īpašas
vadlīnijas par stikla priekšmetiem.
Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, pieprasiet
brošūru „Smalkā cukura ražošanas HACCP plāns”.

Pārtikas drošības pārvaldības sistēmu standarts 		
FSSC 22000 garantē pārtikas drošības pārvaldību
Nordic Sugar HACCP un higiēnas procedūras atbilst kvalitātes standartam FSSC 22000. FSSC 22000 standarts ir
pilnībā atzīts Starptautiskajā Pārtikas Drošības Iniciatīvas
Grupā (GFSI) un atrodas tādā pašā līmenī, kā citi GFSI
apstiprinātie standarti BRC, IFS un SQF.
Mēs ievērojam higiēnas galvenās vadlīnijas, un mūsu
darbinieki ikdienā ir iesaistīti higiēnas procesā.

Ķīmiskās vielas
Mūsu izstrādājumi atbilst ES prevalējošām direktīvām un
attiecīgās valsts likumdošanai par nevēlamu vielu saturu
pārtikā, kas tiek kontrolēts ar mūsu ķīmisko analīžu programmas palīdzību.

Ilgtspējas politika
Mūsu darbības ir balstītas uz ilgtspējīgas attīstības principu, t.i., pašreizējās prasības tiek apmierinātas, nepakļaujot
briesmām nākošo paaudžu iespējas apmierināt savas
vajadzības.
Nordic Sugar mērķis ir veikt legāli un ētiski korektas
darbības, vienlaicīgi apmierinot mūsu klientu un citu
ieinteresēto pušu prasības. Mēs esam izveidojuši piecas
politikas jomas, lai palīdzētu pārvaldīt riskus un atbalstītu
mūsu biznesa koncepciju:
• Kvalitāte un klientu apmierinātība
• Uzticamība produktam
• Enerģija un vide
• Veselība un drošība
• Biznesa ētika un sociālā atbildība
Pēc jūsu pieprasījuma mēs labprāt nosūtīsim savu ilgtspējīgas attīstības politikas.

Mēs augstu vērtējam jūsu atsauksmes
Mums ir svarīgi uzturēt ciešu kontaktu ar saviem klientiem. Tas ir vislabākais veids, kā uzzināt klientu prasības
attiecībā uz izstrādājumiem, produktu izstrādi, kvalitāti,
piegādes uzticamību un informāciju par uzturvērtību.

Mēs nemitīgi strādājam, lai klienti būtu pilnīgi apmierināti. Lūdzu, atsūtiet mums savas atsauksmes.
Sertifikācija un pārvaldības sistēmas
Nordic Sugar aktīvi piemēro pārvaldības sistēmas kvali
tātes, produktu uzticamības, vides, veselības un drošības jomā. Nordic Sugar ir sertificēta atbilstoši šādiem
standartiem:
• Kvalitātes vadības sistēma ISO 9001
• Pārtikas drošības pārvaldības sistēma FSSC 22000
• Apkārtējās vides aizsardzības sistēma ISO 14001
• Arodbiedrības un darba drošības sistēma DS/OHSAS
18001

Sertifikāti un izstrādājumi
Lai ievērotu mūsu klientu dažādās prasības attiecībā uz
izejmateriāliem un ražošanu, piedāvājam pēc šādām
prasībām sertificētus produktus:
• Kosher (Košera princips)
• Halal (jeb atļautais princips)
• Organic
• Fairtrade (Godīgās tirdzniecības produkti)
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Pēc jūsu pieprasījuma mēs labprāt nosūtīsim jums Nordic Sugar pārskatus, darbības plānus un sertifikātus.

