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Ambius certifierade av SMAK –
garanterar ekologisk frukt i korgarna
Ambius som bland annat levererar frukt till svenska arbetsplatser har på nytt
blivit certifierade för ekologisk förädling av SMAK. Det är en bekräftelse på
det arbete Ambius bedriver för att kunderna verkligen ska få den ekologiska
frukt som de beställt. Certifieringen gäller 2016 och ges till företag som
uppfyller EU:s regler för hantering av ekologiska livsmedel.

– Kunderna efterfrågar ekologiska produkter och det har lett till att
kommuner och myndigheter kräver certifiering. Det här är ett kvitto på att vi
verkligen arbetar ekologiskt i alla led, säger Christina Wastrell,
kategoriansvarig på Ambius.

SMAK är ett oberoende certifieringsbolag som arbetar för att konsumenter
ska få bra och säkra livsmedel. Genom olika kvalitetsmärkningar och
certifieringar granskar SMAK hanteringen av både ekologisk och
konventionell mat.

Ambius egna rutiner slår fast att all ekologisk frukt ska förvaras separat från
övrig frukt och märkningen ska vara väl synlig. Under hela vägen ut till kund
ska den ekologiska fruktens utseende och mognad kontrolleras noga. Ambius
gör även egna kontroller av frukten för att säkerställa att den är ekologisk.
Eventuella avvikelser från leverantörens sida anmäls till SMAK.

– För att undvika svinn ser vi dessutom till att den överblivna frukt som
ibland kommer tillbaka från kunderna skickas vidare för att återvinnas som
biogas, säger Christina Wastrell.

Fruktleveranser är en viktig del av Ambius verksamhet som också arbetar
med växtinredning och doftmarknadsföring. Över 40 procent av all frukt som
levereras är i dag ekologisk och den andelen växer.

Här finns mer information om de certifieringar som SMAK erbjuder:
www.smak.se.

Om Ambius
Ambius (www.ambius.se) är en del av Rentokil Initial. Rentokil Initial är en av
världens största tjänsteföretag, som tillhandahåller ett brett utbud av tjänster
till kunder i mer än 50 länder. Utöver växtinredning och fruktleveranser från
Ambius erbjuder Rentokil Initial skadedjurskontroll, matt- och hygientjänster.
Mer information om Rentokil Initial hittar du på www.rentokil-initial.se.

Rentokil Initial är en världsledande serviceleverantör inom växtinredning och
frukt, textil, hygien och skadedjurskontroll och bedriver verksamhet i mer än
50 länder i Europa, Nordamerika, Asien samt Afrika. Företaget har cirka 60
000 anställda och är börsnoterat på London Stock Exchange.
Rentokil Initial i Sverige opererar under varumärkena Rentokil, Initial och
Ambius. Mer information finns på www.initial.se, www.rentokil.se och
www.ambius.se
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