PRZETWÓRSTWO RYB

Higiena w przetwórstwie ryb
MYCIE I DEZYNFEKCJA W PRZETWÓRSTWIE RYB
Z DOŚWIADCZONYM I GODNYM ZAUFANIA PARTNEREM

t

Przetwórstwo ryb ze względu na właściwości surowca wymaga szczególnej
troski o jakość i bezpieczeństwo higieniczne produkcji.

t

Czy produkty myjące i dezynfekujące stosowane w Państwa zakładzie
pochodzą od renomowanej firmy gwarantującej ich jakość i zgodność
produkcji z normami ISO?

t

Czy procedury mycia poszczególnych urządzeń były przygotowane
we współpracy z ekspertem z zakresu higieny?

t

Czy używacie Państwo indywidualnie dopasowanych systemów i urządzeń
minimalizujących ryzyko zakażeń w obrębie produkcji?

t

Czy zapewniacie Państwo odpowiedni poziom szkoleń z zakresu
bezpieczeństwa i metodyki procedur higieny dla swoich pracowników?

t

Czy znacie i kontrolujecie Państwo całościowe koszty procesów higieny?

PRZETWÓRSTWO RYB

Partnerstwo gwarancją jakości
JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PRODUKCJI
Ryby są łatwo psującym się surowcem, który stwarza wysokie ryzyko w procesie przerobu
i utrwalania. Jakość ryb i produktów rybnych istotnie zależy więc od bezpiecznych i higienicznych
metod postępowania w trakcie ich obróbki, wychładzania czy transportu. Odpowiednia jakość
i bezpieczeństwo produktu końcowego mogą być zagwarantowane tylko poprzez zapewnienie
najwyższych standardów higieny. Firma Ecolab, globalny lider w dziedzinie rozwiązań higieny
dla przemysłu spożywczego, jest niewątpliwie właściwym partnerem w tej dziedzinie.
PRODUKTY, URZĄDZENIA, ROZWIĄZANIA, SERWIS
Kompleksowa oferta przygotowana dla Państwa potrzeb
t

t

t
t
t

Wysokiej jakości, nowoczesne produkty do mycia pianowego, dezynfekcji i innych
zastosowań wraz z procedurami ich użycia oraz odpowiednimi urządzeniami
do aplikacji.
Projektowanie i realizacja:
- pianowych systemów mycia
- śluz higieny i pokrewnych urządzeń kontrolujących mobilność pracowników
- systemów dozowania, kontroli i monitoringu stężeń
- systemu monitoringu i kontroli całościowych kosztów mycia pojemników
- innych indywidualnych rozwiązań dopasowanych do Państwa potrzeb
Systematycznie realizowane programy szkoleń dla pracowników
Serwis techniczny, chemiczny i doradztwo fachowe
Formy współpracy zorientowane na długofalowe
partnerstwo

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt
z naszym biurem lub lokalnym przedstawicielem handlowym.
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