0

Winther Medico A/S

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret følgende uden
Højager 3-5

anmærkninger: Hygiejniske håndvaskefaciliteter i sluse ind til

5270 Odense N

produktion af flydende produkter, gode arbejdsgange i

89553415

forbindelse med personlig hygiejne - herunder ren
arbejdsbeklædning og brug af handsker, procedure for god
hygiejne under produktion, hygiejne under oplagring af
1

færdigvarer og råvarer, affaldshåndtering, procedure der

1

mindsker risiko for fremmedlegemer.

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af

1

produktionslokale til flydende produkter, herunder gulve, lofter

1

og inventar. Ingen anmærkninger.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af borde og

1

udstyr i produktionslokale til flydende produkter, herunder

1

borde gulve og lofter. Ingen anmærkninger.

1

Kontrolleret skadedyrssikring af følgende lokaler: Porte ind til
lagerlokale. Følgende konstateret: Den ene port havde

1

lysindfald ved nederste gummiliste, grundet en nedslidning af

1

beton. Virksomheden vil straks reparere betonen. Vurderes

1

som en bagatelagtig overtrædelse.
Kontrolleret procedure for kalibrering af vægte. Virksomheden
oplyser at vægtene kalibreres årligt af eksternt firma. Ingen
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret følgende uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse, herunder
risikovurdering af råvarer som indgår i kosttilskud Echinacea,
virksomhedens egenkontrolprogram, herunder procedure for
personlig hygiejne, kontrolleret lønarbejdsaftaler og
ansvarsfordelinger i forbindelse med lønproduktion.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at personer, der behandler

X

X

fødevarer, er behørigt uddannet i fødevarehygiejne. Ingen
anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed et led
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tilbage på en råvarer samt et led frem på en færdigvarer i form af faktura/følgesedler. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret korrekt CVR-nr. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter, virksomheden oplyser at
der samhandles med EU og der eksporteres til tredje land. Ingen anmærkninger.
Fødevarestyrelsen har ved kontrolbesøget modtaget 2 stk. certifikatpapirer retur fra virksomheden.
Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017.
Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens anmeldelse af kosttilskud.
Følgende er konstateret: Virksomheden har anmeldt kosttilskuddet Echinacea Classic med timian til
Fødevarestyrelsen, men følgende mangler er konstateret: Virksomheden mangler at angive en deklareret
mængde af et næringsstof, tilrette kontaktoplysninger og ændre en plantedel på et vegatabilsk ingrediens samt
tilrette dosis. Virksomheden vil straks indsende ændringer.
Forholdet er vurderet som en bagatelagtig overtrædelse. Ydet konkret vejledning om anmeldelse af kosttilskud.
Kontrolleret obligatorisk mærkning af kosttilskud Echinacea Classic med timian. Ingen anmærkninger.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret virksomhedens procedure i forbindelse med opbevaring og anvendelse af
lakataseenzym samt virksomhedens indhentelse af analysecertifikat for pågældende enzym anvendt fødevarer.
Ingen anmærkninger.
Kemiske forureninger: Kontrolleret følgende uden anmærkninger: Virksomhedens leverandørkrav, herunder
analyseresultater for tungmetaller og pesticidrester på indkøbte råvarer.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Datablad for gennemsigtige plastposer som
kommer i kontakt med fødevarer, herunder plastposernes anvendelsesbegrænsninger.

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup
Tlf: 72 27 69 00 Web: www.fvst.dk

23-06-2016

