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Fødevarerejseholdet har foretaget opfølgende kontrol.
Mossa Frugt

Udleveret retssikkerhedsblanket og henvist til klagevejledning.

Blomstervej 44

Vejledt om betaling for kontrol.

8381 Tilst

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret orden og

33963521

ryddelighed i produktionslokalet. Der var ingen produktion på
kontrol tidspunket. Ok
Kontrolleret faciliteter til hygiejniskvask og tørring af hænder.
1

Ingen anmærkninger.

1

Der har ikke været produktion af snittegrønt eller presning af
juice under dagens kontrol.

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af maskiner,

1

udstyr og inventar. Ingen anmærknigner.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomhedens skriftlige egenkontrolprogram
på skadedyrssikringen. Virksomheden har tilskrevet særlige

1

restriktioner / foranstaltninger på området. Ok

2

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Stikprøvevis kontrolleret sporbarhed
på diverse frugt og grønt. Se endvidere øko kontrollen. Ok.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer
(Rosenkål, hvidkål og salat ), herunder kontrol af
gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af
modtagne økologiske fødevarer (salat, rosenkål, peberfrugt og
hvidkål), herunder dokumentation for, at leverandøren er
omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Modtaget kopi af dokumentation for Hvidkål til krydskontrol.
Kontrolleret at regler og fastlagte procedurer for import fra 3.
lande følges. Der importeres ikke fødevarer fra 3. lande. Ingen

X

anmærkninger.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem
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2 timer 45 min.
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økologiske og konventionelle fødevarer ved opbevaring af frugt og grønt. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
Vejledt om revision af økologirapporten, idet den er fra 2012.
Kontrolleret sporbarhed 1 led tilbage på indkøb af økologiske produkter. Hvidkål, rosenkål og peberfrugt. Ingen
anmærkninger
Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden har fremvist regnskab for økologiske fødevarer
samt økologirapport fra 2012. Regnskaberne stikprøvevis gennemgået under kontrollen. Ved næste kontrol vil
der blive foretaget kontrol af regnskab, herunder balance mellem input og output. Ok.
Varestandarder: Kontrolleret virksomhedens oplsyninger til kunder med oprindelsesland frugt og grønt. Ok
Det indskærpes, at virksomheden skal kunne dokumentere, at de oplysninger/påstande de selv fremkommer
med er korrekt.
Kontrolleret mærkning med oprindelse fra leverandør og videre til kunder.
Virksomheden har for snittet og vasket grønkål, ruccola, baby spinat og salatmix påført oprindelsen,
som værende dansk. Dette uden, at virksomheden er i stand til at dokumentere at denne påstand er korrekt. På
faktura fra leverandør står der "mix oprindelse" men på den faktura som Greenius fremsender til sine kunder,
står der for grønkål og ruccolas vedkomne Dansk oprindelses.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det har vi ikke været super opmærksomme på. Normalt i
sæsonen er det DK af oprindelse, men hen på året skifter det.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Kopi af relevante dokumenter er taget med.
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