Greenius ApS

side 1 af 2

Fødevarerejseholdet har foretaget 2. opfølgende kontrol.
Mossa Frugt

Udleveret retssikkerhedsblanket og henvist til klagevejledning.

Blomstervej 44

Vejledt om betaling for kontrol.

8381 Tilst

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af

33963521

frugt og grønt i lagerlokaler / kølerum. Ok. Set produktion af
snittet agurker og radisser. Ok. Vejledt konkret om at
emballeret emballage ikke må stå på gulvet. Under kontrollen
1

stod en ½ pose med plastbakker på gulv ved siden af

1

snittemaskine. Ok.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret det generelle

1

vedligeholdelses niveau i produktion og lager/kølerum. Ingen

1

anmærkninger. Ydet konkret vejledning om øget frekvens for
rengøring af gitter ved blæser i samtlige kølerum. Ok.

1

Virksomhedens egenkontrol: Virksomheden har mundtligt

1

redegjort for deres egenkontrolprocedurer, herunder

1

vedligeholdelsesplaner, rengøringsplaner, varemodtagelse,

1

skadedyrssikring. Virksomheden har siden forrige kontrol besøg
udarbejdet nye tillæg til egenkontrolprogrammet herunder
måndelig vedligeholdelses/rengøringsplan. Denne er
gennemgået under kontrollen, og tages i drift i næste uge.
Frostrum er ikke påskrevet vedligeholdelsesplanen, hvilket vil
blive implementeres inden ibrugtagning.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på Ristede,
saltede peanuts, Øko ruccola, Øko ingefærd, Rød peber,
aubergine, Æg samt conv. ruccola. Virksomheden har fremvist
faktura på indkøb af alle ovenstående produkter.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens
registreringsforhold, herunder cvr nr. samt samhandel. Ingen
anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Virksomheden har fremvist

X

eksempel på månedlig balanceregnskab, samt beskrivelser af
kontrolforanstaltninger for håndtering af økologiske varer.
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1 time 30 min.

Kontrolrapport
Greenius ApS

Mossa Frugt
Blomstervej 44
8381 Tilst
33963521

side 2 af 2

Desuden kontrolleret opbevaring, håndtering og adskillelse af økologiske varer fra konventionelle varer. Ingen
anmærkninger.
Varestandarder: Kontrolleret oprindelses mærkning på økologisk ruccola fra Italien. Virksomheden har fremvist
dokumentation for ovenstående. Ingen anmærkninger.
Kopier af relevante faktura er udleveret under kontrollen.
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