Rejestr kontroli temperatury i czasu transportu mrożonek
Rejestr z rubrykami do samodzielnego wypełniania.
SYMBOL: HAC860, STRON: 24, FORMAT: A5, WYDANIE: 2004

CENA: 15,00 zł + 23% VAT (brutto: 18,45 zł)

Rejestr temperatur w urządzeniach chłodniczych w sklepie spożywczym i hurtowni
Obowiązkowy dla wszystkich zakładów wprowadzających żywność do obrotu, zgodny z wymogami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozp. MRiRW z
dnia 19 września 2003 roku ( składowanie i transport mrożonek). Zawiera krótkie pouczenie, wykaz urządzeń chłodniczych oraz rejestr temperatur w urządzeniach
chłodniczych.
SYMBOL: HAC796, STRON: 24, FORMAT: A4 poziomy, WYDANIE: 2004

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Książka sanitarna środka transportu
Rejestr mycia i dezynfekcji komory ładunkowej środka transportu.
SYMBOL: BKH725, STRON: 32, FORMAT: A5 poziomy, WYDANIE: 2004

CENA: 10,00 zł + 23% VAT (brutto: 12,30 zł)

dr Małgorzata Wiśniewska

Księga reklamacji z wyjaśnieniami i przykładem prowadzenia (dokumenty związane z księgą HACCP)
Księga Reklamacji jest dokumentem związanym z Księgą HACCP i stanowi zbiór danych dotyczących uwag klientów co do jakości wyrobu lub usługi. Ze względu na
konieczność wykazywania wyczerpujących informacji na temat określonej reklamacji i przebiegu jej rozpatrywania, strony w Księdze zostały przygotowane w postaci
wygodnej tabelki, w której można dokładnie śledzić postępowanie reklamacyjne w każdej, nawet najdrobniejszej sprawie, od momentu złożenia reklamacji przez klienta
do ostatecznego rozstrzygnięcia. dr Małgorzata Wiśniewska - pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, autorka i współautorka
publikacji i prac poświęconych problematyce zarządzania i zapewnienia jakości, m.in. w przemyśle spożywczym. Prowadzi zajęcia dotyczące ...
SYMBOL: HAC785, STRON: 32, FORMAT: A4, WYDANIE: 2004

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Książka kontroli wewnętrznej w sklepie spożywczym i hurtowni z wyjaśnieniami (przyjęcie dostaw,
przechowywanie, wprowadzenie do obrotu)
Na podstawie rozporządzenia MZ z dnia 6 stycznia 2003 roku (kontrola wewnętrzna żywności), każdy sklep i hurtownia zobowiązane są do bieżącej lub okresowej
kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych w trzech punktach: przyjęcie - magazynowanie - ekspozycja zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wyniki kontroli
jakości muszą być dokumentowane w książce kontroli wewnętrznej.
SYMBOL: HAC797, STRON: 24, FORMAT: A4, WYDANIE: 2004

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)
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Rejestr środków spożywczych wycofanych z obrotu
Służy do dokumentowania zwrotu do dostawcy lub zniszczenia towaru złej jakości ujawnionego podczas kontroli wewnętrznej.
SYMBOL: HAC798, STRON: 24, FORMAT: A4, WYDANIE: 2004

CENA: 20,00 zł + 23% VAT (brutto: 24,60 zł)

Rejestr konserwacji i napraw urządzeń i sprzętu chłodniczego
Służy do zapisów zdarzeń związanych z konserwacją i naprawami urządzeń i sprzętu chłodniczego
SYMBOL: HAC799, STRON: 24, FORMAT: A4, WYDANIE: 2004

CENA: 20,00 zł + 23% VAT (brutto: 24,60 zł)

Księga nadzoru nad szkodnikami
Księga nadzoru nad szkodnikami stanowi dokument związany z Księgą HACCP. Do prowadzenia nadzoru nad szkodnikami zobowiązane jest każde przedsiębiorstwo
spożywcze, co wynika m.in. z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej
żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu (Dz.U. Nr 6, poz. 77). Kontrola
szkodników w zakładzie zależy w dużym stopniu od odpowiedniego przygotowania systemowego, a w nim istotnej roli właściwej dokumentacji, z której wynika, że taki
nadzór jest rzeczywiście prowadzony i że jest on skuteczny.
SYMBOL: HAC815, STRON: 40, FORMAT: A4, WYDANIE: 2004

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Rejestr kontroli temperatury w komorze ładunkowej chłodni i czasu transportu przewożonego wyrobu
Rejestr z rubrykami do samodzielnego wypełniania.
SYMBOL: HAC861, STRON: 24, FORMAT: A5, WYDANIE: 2004

CENA: 15,00 zł + 23% VAT (brutto: 18,45 zł)

Książka techniczna środka transportu
Pozycja do samodzielnego wypełnienia. Dodatkowo załączona Instukcja BHP dla kierowcy
SYMBOL: HAC921, STRON: 32, FORMAT: A4, teczka z wąsami, WYDANIE: 2004

CENA: 25,00 zł + 23% VAT (brutto: 30,75 zł)
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