Όπαμα - Σηόσορ
Σηφρνο καο είλαη λα ζπκβάιινπκε ψζηε νη πειάηεο καο
λα παξάγνπλ ηξφθηκα πςειήο πνηφηεηαο κε αζθάιεηα
θαη ζην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο.
Γηα ην ιφγν απηφ δίλνπκε έκθαζε ζηε δηαζθάιηζε ηεο
πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ καο, ζηελ ηερλνγλσζία θαη
ζηε δηαξθή επηζηεκνληθή ελεκέξσζε.

Premix Plant - ξεκίνημα

• Τνλ Μάην ηνπ 2010 νη πξψηεο παξηίδεο ηζνξξνπηζηψλ
θαη πξνκηγκάησλ γηα ρνίξνπο θαη πηελά παξάρζεθαλ
ζην λέν, ηδηφθηεην ζπγθξφηεκα παξαγσγήο
πξνκηγκάησλ (premix plant) ηεο Nuevo
• Τν premix plant ζρεδηάζηεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε
ζχκθσλα κε ηηο πιένλ ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο
ηερλνινγίαο
θαη
αζθάιεηαο
ζηελ
παξαγσγή
ζπκπιεξσκάησλ γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ.

Premix Plant – θιλοζοθία
•
•

Σηφρνο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο είλαη ε παξαγσγή πξντφλησλ πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ καο, κε βάζε ηηο
δσνηερληθέο αλάγθεο ησλ παξαγσγηθψλ δψσλ.
Γηα ηελ επηηπρία, απφ ηνλ ζρεδηαζκφ κέρξη ηελ παξάδνζε θαη ρξήζε,
ελφο δηαηξνθηθνχ πξντφληνο απαηηνχληαη έλα ζχλνιν απφ ελέξγεηεο,
πνπ θαζνξίδνληαη απφ θξίζηκνπο παξάγνληεο:
 Α΄ χιεο - Πξνκεζεπηέο
 Πνηνηηθφο Έιεγρνο Α’ πιψλ, εθαξκνγή ζπζηήκαηνο H.A.C.C.P.
 Γλψζε ησλ δηαηξνθηθψλ απαηηήζεσλ ησλ δψσλ αλάινγα κε
γελεηηθφ πιηθφ, management κνλάδαο, επίπεδν πγείαο θηι.
 Formulation
 Άξηηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία (αθξίβεηα ζηα hand tips, εμάιεηςε
θηλδχλνπ επηκφιπλζεο, άξηζηε ελζάθθηζε θηι.)
 Πνηνηηθφο Έιεγρνο ηειηθψλ πξντφλησλ (καθξνζθνπηθφο έιεγρνο,
εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο)

Α’ ύλερ - Ππομηθεςηέρ
•

Έρνπκε ηελ απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία κε νξηζκέλνπο απφ ηνπο
θνξπθαίνπο δηεζλείο Οίθνπο (AB Vista, Alltech, Vetagro, APC Proteins,
Huvepharma), ελψ παξάιιεια ζπλεξγαδφκαζηε κε ηνπο πιένλ
αμηφπηζηνπο εγρψξηνπο πξνκεζεπηέο.

•

Η νκάδα ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο Nuevo αλά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα αμηνινγεί ηνπο πξνκεζεπηέο, θαηαηάζζνληαο ηνπο,
αλάινγα κε ηελ επίδνζε ηνπο, ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αμηνιφγεζεο
κε ζθνπφ ηελ δηαξθή αλαζεψξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.

Ποιοηικόρ Έλεγσορ Α’ ςλών
• Λεηηνπξγψληαο ππφ ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ H.Α.C.C.P.
θαη I.S.O 22000-9001 ε νκάδα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο Nuevo έρεη
νξγαλψζεη θαη πινπνηεί έλα απζηεξφ πιέγκα ειέγρσλ θαη
απαηηήζεσλ ην νπνίν θαζνξίδεη ηελ απνδνρή ή απφξξηςε κηαο Ά
χιεο. Τν πιέγκα απηφ πεξηιακβάλεη:
 ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά αζθάιεηαο

 ηνλ απζηεξφ έιεγρν ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
 ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε απνζηνιή δεηγκάησλ
πηζηνπνηεκέλα
εξγαζηήξηα
 ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν

ζε

Διαηποθικέρ απαιηήζειρ, γενεηικό ςλικό,
management
• Η ζπλερήο εμεηδίθεπζε ησλ ηερληθψλ ηεο εηαηξείαο ζε ζέκαηα
δηαηξνθήο, πγείαο, αλαπαξαγσγήο, γελεηηθνχ πιηθνχ θαη
δηαρείξηζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηαξθή παξαθνινχζεζε ησλ
θηελνηξνθηθψλ
κνλάδσλ
απνηεινχλ
ηηο
απαξαίηεηεο
πξνυπνζέζεηο
γηα
ηελ
παξαγσγή
πξντφλησλ
πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ζπλεξγαηψλ καο.

Formulation
• Οη ζπλζέζεηο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ θαηαξηίδνληαη
ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα επηζπκεηά δσνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά
θαη ηελ νηθνλνκηθφηεηα ησλ Α’ πιψλ.
• Σε θάζε πεξίπησζε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο custom
mix πξντφλησλ ηα νπνία είλαη απφιπηα πξνζαξκνζκέλα ζηηο
αλάγθεο ηεο εθάζηνηε εθκεηάιιεπζεο αλάινγα κε ην
management, ην γελεηηθφ πιηθφ θηι.

Παπαγωγική Διαδικαζία
• Η θηινζνθία, νη ππνδνκέο θαη ε νξγάλσζε ηνπ premix plant ηεο
Nuevo εμαζθαιίδνπλ :
 ηελ εμάιεηςε ηνπ θηλδχλνπ επηκφιπλζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ
εηδψλ κεηαμχ ηνπο, κε ηελ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ box
αλάκεημεο. Με ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν εξγαζίαο θάζε
batch 500 θηιψλ ιεηηνπξγεί σο μερσξηζηφ πιηθφ πνπ δελ
κπνξεί λα αλακεηρζεί κε ην πξνεγνχκελν ή ην επφκελν. Ο
θίλδπλνο επηκφιπλζεο ειέγρεηαη ηαθηηθά κε ηε κέζνδν ηνπ
θνβαιηίνπ.
 ηελ αθξίβεηα ζηελ ζπκπεξίιεςε φισλ ησλ Α’ πιψλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζχλζεζε. Τν ζχζηεκα δπγίζεσλ ηφζν ησλ
Α’ πιψλ-θνξέσλ, φζν θαη ησλ hand tips (βηηακίλεο,
ηρλνζηνηρεία, ακηλνμέα, έλδπκα, πξνζζεηηθά) θαηαγξάθεηαη
θαη εθηππψλεηαη απηφκαηα πξνζθέξνληαο ηελ δπλαηφηεηα
γηα πνιιαπινχο ηαθηηθνχο ή έθηαθηνπο ειέγρνπο.

Ποιοηικόρ Έλεγσορ Πποϊόνηων
• Η νκάδα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο Nuevo εθαξκφδνληαο
ζπγθεθξηκέλν ζρέδην δεηγκαηνιεςίαο :
 ειέγρεη εξγαζηεξηαθά ηα ηειηθά πξντφληα ηεο γηα
δηαθνξεηηθέο δσνηερληθέο παξακέηξνπο αλάινγα κε ηελ
θαηεγνξία ησλ δψσλ ζηελ νπνία απεπζχλνληαη
 επηιέγεη πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα ηνπ εμσηεξηθνχ
 ηεξεί απζηεξφ αξρείν κε πξφηππα δείγκαηα φισλ ησλ
παξηίδσλ γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο

