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Bonborange had geen duidelijk overzicht van de gevaren van hun productieproces en grondstoffen. Er was ook behoefte
aan een aanbeveling om hun proces te verduurzamen. Het onderzoek bestond uit een GIRA en een verduurzamingsplan:
Productieanalyse ---> aanbeveling verduurzamen
Risicoanalyse, volgens Riskplaza methode --> beheersmaatregelen
Mogelijk hergebruik reststromen
Gevareninventarisatie --> basisvoorwaarden checklist
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Reiniging, beheer en persoonlijke hygiëne
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smaakmaker in het eten.
Methode: sinaasappelschillen worden
Verpakking: Aanwezigheid dubbele
geëxtraheerd in een weckpot met wodka. Na 3
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