
Magnus Franzen VD på Mixum säger:  
“Vi ser fram emot ett givande samarbete med 
TracTechnology och att vara ett föredöme i att 
kunna spåra och redovisa ursprunget på vissa 
utvalda produkter i vårt sortiment.”

Niclas Lindgren VD på TracTechnology  
välkomnar det stora intresset som Mixum har 
visat genom den nu undertecknade  
avsiktsförklaringen. 

“Vi är i ett inledande skede hos Den Svenska 
Matfabriken i Mantorp och kommer att jobba 
intensivt på att färdigställa det nyligen startade 
pilotprojektet som redan nu har gett ringar på 
vattnet med tanke på avsiktsförklaringen med 
Mixum.Det är bara att kavla upp ärmarna och 
jobba vidare metodiskt” säger en optimistisk 
Niclas.

Om Mixum

Mixum är det tidigare familjeföretaget som 
vuxit till att bli en modern och mångsidig mat-
producent med mer än 100 anställda och en viktig 
del av  Greenfoodkoncernen med verksamhet i 7 
länder.

En av Mixums största kunder är Picadeli som 
också är en del av Greenfood Nordens ledande 
koncern inom livsmedelssegmentet frukt och 
grönt med över 1 500 anställda och en  
omsättning om 4,7 miljarder SEK. Självplocksallad  
är ett av koncernens olika erbjudanden. Ett  
efterlängtat och välkomnat koncept är här för  
att stanna.

Mixum levererar idag mat, t.ex. pasta- 
blandningar, majonnäsbaserade röror, quinoa- 
sallader, ägg, vegangrytor och mycket mer till 
hela Norden och central Europa.

Mixums signum är smak och kvalitet, vi ruck-
ar aldrig på dessa grundpelare, våra produkter 
skall alltid vara goda och fräscha! Vi ser fram 
emot att även kunna addera spårbarhet på 
utvalda råvaror.

 
 

Om TracTechnology 

TracTechnology sammanställer spårbar 
produktinformation med QR-koder. Att hantera 
spårbarhetsinformation genom leveranskedjor är 
komplext. Att följa flödet av ingredienser genom 
en livsmedelsfabrik, där det hela tiden fylls på 
med råvaror med olika ursprung, är ännu mer 
komplext.

Det är detta problem TracTechnology löser 
med hjälp av vår teknik, som är utvecklad i  
enlighet med den globala standarden för spårning 
av ingredienser i livsmedelsproduktion.

Vårt fokus: Spåra maten och transparent  
redovisa värde- och leveranskedjor så att  
medvetna val kan göras.

NYTT SPÄNNANDE  
SAMARBETE MELLAN MIXUM  

& TRACTECHNOLOGY

Efter en tids förhandling så har vi idag den 11 oktober glädjen 
att meddela att TracTechnology och Mixum har undertecknat en 

avsiktsförklaring att påbörja en integration med  
TracTechnologys system.
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Vill du veta mer? 
Om du finner detta intressant eller har  
frågor så maila eller ring för mer information. 
 
Niclas Lindgren | VD 
Tel 0734-222690 
niclas.lindgren@tractechnology.se


