Ohutu suhkur

Toiduainete ohutusele esitatavad nõuded kasvavad iga
aastaga. Nordic Sugar’i jaoks on enesestmõistetav, et
kliendid ja ametkonnad saavad usaldada meie pakutavate
toodete kvaliteeti. Meil on selle eesmärgi saavutamiseks
ainulaadsed võimalused, kuna tegeleme kogu tootmisahelaga – alustades külvamisest, maaharimisest ja saagikoristusest ning lõpetades transpordi, suhkru tootmise,
ladustamise, pakendamise ja lõpptarnega.

„Nordic Sugar osaleb aktiivselt kogu
väärtusahelas, põllult toidulauale
– see annab ainulaadse võimaluse täita turu
üha kasvavaid nõudmisi toiduohutusele.”

Meie põhivarustajad on peedikasvatajad

Geneetiliselt muundatud organismideta tooted

Nordic Sugar teeb tihedat koostööd 6000 Põhja-Euroopa
peedikasvatajaga, kes tarnivad meie suhkruvabrikutesse
suhkrupeeti. Peedikasvatuse tõhustamiseks ja tootmise
keskkonnasõbralikkuse edendamiseks jagame oma peedikasvatajatele üksikasjalikku teavet ja nõuandeid peedi
kasvatamiseks, aretustööks ning masinate kasutamiseks.
Oleme koondanud oma teadmised ja soovitused peedikasvatust käsitlevasse juhendisse „Guidelines on Beet
Cultivation” ning see kehtib kõikidele riikidele, kellega
koostööd teeme. Ka meie teised tarnijad, näiteks pakendite ja koostisainete tarnijad peavad saama meie tunnustuse, enne kui nad saavad meie varustajaks. Teeme regulaarseid käike põhitarnijate juurde, et veenduda nendepoolsete kohustuste täitmises. Nordic Sugar’i pakendid on
toiduainete jaoks heaks kiidetud ning me kontrollime
pidevalt nende vastavust EL-i pakendinormidele ja riiklikele
seadustele. Meid varustavatel tehastel on toiduainetega
otseselt kokkupuutuvate pakendite tootmiseks heakskiit.

Hetkel ei kiida me heaks GMO-toodete kasutamist üheski
oma tegevusvaldkonnas.
Me ei kasuta oma tootmisprotsessides geenitehnoloogiat ja ükski meie kasutatavatest toorainetest ega koostisainetest pole geneetiliselt muundatud.
Juhul kui meie kliendid peaksid tulevikus oma suhtumist GMO-toodetesse positiivsemaks muutma, ei välista
me oma seisukoha ümberhindamist. Lisateabe saamiseks
võite meilt tellida ülevaatedokumendi Nordic Sugari
seisukoha kohta suhkrutoodete biotehnoloogia osas.

Meie tehaste asukohad
Meie suhkrutooteid toodetakse Taanis, Rootsis, Soomes ja
Leedus. Põhitooraine on suhkrupeet, millest eraldatakse
granuleeritud suhkur neis riikides asuvates suhkruvabrikutes. Seal on võimalik rafineerida ka erinevates suhkrutoodetes kasutatavat roosuhkrut.
Lisaks peedisuhkruvabrikutele on meil Soomes ja
Rootsis ka rafineerimistehased, mis valmistavad põhiliselt
eritooteid.

Suhkru ohutus tagatakse ohuanalüüsi ja kriitiliste
kontrollpunktide süsteemi (HACCP) abil
Nordic Sugar rakendab aktiivselt HACCP-süsteemi. Kõigi
meie toodete kohta kehtivad HACCP-kavad ning me
järgime hoolikalt vastavaid juhiseid, sealhulgas „Codex
Alimentarius” standardeid. Meie HACCP-protseduuride
järelevalvet teostab kogenud ekspertide grupp. Nad
teevad üldisi riskianalüüse ja toetavad meie tootmisettevõtete tööd.
Meie HACCP-riskianalüüs käsitleb bioloogilisi, füüsilisi,
keemilisi ja allergiaga seotud ohte. Meil kehtivad ka klaasi
kasutamise erinõuded.
Lisateavet leiate meie granuleeritud suhkru HACCP-kava
käsitlevast brošüürist „HACCP plan on Granulated Sugar
production”.

Toiduohutus tagatakse juhtimisstandardi
FSSC 22000 nõuete kohaselt
Nordic Sugar’i HACCP ja tööhügieeni protseduurid
vastavad standardile FSSC 22000. FSSC 22000 standard
on GFSI (Global Food Safety Initiative) poolt täielikult tunnustatud ning sama kõrgetasemeline kui teised GFSI poolt
tunnustatud standardid näiteks nagu BRC, IFS ja SQF.
Järgime põhiliste hügieenieeskirjade nõudeid ja meie
töötajad on igapäevaselt hõlmatud hügieeniprotsessi.

Meie toodetest on olemas nii tagasi- kui ka
edasiulatuv dokumenteeritud ülevaade
Suhkrupeeti kasvatatakse lepingu alusel, mistõttu oleme
teadlikud kõigi meie peedikasvatajate tarnekuupäevadest.
Saame jälgida ka teiste koostisosade ja muu tooraine
tarne-eelset liikumist ning tootepartiisid ja kasutame oma
lõpptoodetest ülevaate saamiseks tootmiskoode.
Kasutame tooteringluse jälgimiseks BMC-süsteemi, mis
võimaldab iga kaubaaluse liikumist jälgida kuni kliendile
tarnimiseni. Igal kaubaalusel on oma number. Saame
jälgida ka igat tootekotti. Igal kotil on toote artiklinumber
ja partiinumber (nt LH9303, partii + tootmiskoht + tootmisaasta + tootmiskuupäev). Vajadusel saame järgida
kõiki oma tarneid ning mõne toote tagasi kutsuda.

Keemiliste saasteainete analüüs
Toiduainetes leiduvate ebasoovitavate ainete sisalduse
osas vastavad meie tooted EL-i kehtivatele direktiividele
ja kohalikele õigusaktidele. Vastavust kontrollitakse
jääkainete analüüsi programmi raames.

Säästva arengu põhimõtted

Sertifitseerimis- ja juhtimissüsteemid

Meie tegevused põhinevad säästva arengu põhimõtetel,
mille puhul hetkenõudmised täidetakse, ahendamata
tulevaste põlvkondade võimalusi oma vajadusi rahuldada.
Nordic Sugar’i eesmärk on lähtuda oma klientide ja muude huvigruppide nõudmisi täites juriidilistest ja eetilistest
nõuetest. Oleme endale seadnud viis strateegilist valdkonda, mis aitavad riske ohjata ja toetada meie ärikont
septsiooni:
• kvaliteet ja klientide rahulolu,
• toodete ohutus,
• energia ja keskkond,
• töötervishoid ja ohutus,
• ärieetika ja ühiskondlik vastutus.
Soovi korral saadame teile hea meelega meie säästva
arengu põhimõtteid ja sotsiaalpoliitikat käsitlevad 		
ülevaated.

Nordic Sugar rakendab aktiivselt juhtimissüsteeme
kvaliteedi, tooteohutuse, keskkonnakaitse, töötervishoiu
ja -ohutuse valdkondades. Nordic Sugar’il on järgmiste
standardite vastavussertifikaadid.
• Kvaliteet: ISO 9001
• Tooteohutus: FSSC 22000
• Keskkond: ISO 14001
• Töötervishoid ja -ohutus: DS/OHSAS 18001

Teie tagasiside on meile tähtis

Sertifitseerimine ja tooted
Klientide mitmesuguste erinevate vajaduste rahuldamiseks tooraine ja tootmise osas pakume tooteid, millel on
järgmised sertifikaadid.
• Kosher
• Halal
• Organic
• Fairtrade (Õiglane kaubandus)

Pidev suhtlemine klientidega on meie jaoks väga oluline.
See on parim viis vastata klientide vajadustele seoses toodete, tootearenduse, kvaliteedi, õigeaegsete tarnete ja toiteväärtusteabega. Töötame järjepidevalt meie klientide
täieliku rahulolu tagamise nimel. Ootame teie tagasisidet.
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Soovi korral saadame teile heameelega Nordid Sugar’i aruanded, strateegiadokumendid ja sertifikaadid.

