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Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet
2 Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito
2.3 Työvälineet, kalusteet ja laitteet

A

3 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus
3.1 Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus

A

Elintarvikekiden käsittelytilat siistit ja järjestyksessä. Kasvisten raaka-ainevarastossa hyvä järjestys. Käytävävarastossa
lattialla hieman roskaa.
3.2 Työvälineiden ja laitteiden puhtaus

A

Laitteiston pinnat siistit.
4 Henkilökunnan toiminta ja koulutus
4.1 Henkilökunnan työtapojen hygieenisyys

A

4.3 Työvaatteet

A

6 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta
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6.2 Kylmänä säilytettävät elintarvikkeet

A

13 Elintarvikkeista annettavat tiedot
13.1 Yleiset pakkausmerkinnät

A

Tuotannossa tarkastettujen porkkana- kaalituotteiden pakkausmerkinnät olivat muutoin elintarviketietoasetuksen mukaiset,
paitsi porkkanasuikale ja -raastepakkauksien tietoihin tulee lisätä säilytysohje.
Salaattiannoksen yhden ainesosan raaka-aineena olevan "keltuainen" sijasta tulee käyttää täsmällistä merkintää
kananmuna tai kananmunan keltuainen. Tämän elintarvikkeen pakkausmerkinnöissä oli lisäksi mainittu erikseen sisältää
kananmunaa. Kun allergeenit on ainesosaluettelossa merkitty korostaen, niin elintarviketietomääräysten mukaan ei tule
erikseen merkitä tietoa esim. sisältää kananmunaa, vehnää.
Toimija oli edellyttänyt mansikanviljelijältä erätiedon merkitsemisen mansikkarasioihin ja -laatikoihin.
14 Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit
14.1 Pakkaus- ja muut elintarvikekontaktimateriaalit
B Ohjaus ja neuvonta
Pakkausmateriaalien vaatimustenmukaisuusilmoituksissa pientä huomautettavaa.
Toimijalla oli esittää muovisten pakkausmateriaalien vaatimustenmukaisuusilmoitukset, mutta useampi oli vanhentunut.
Rasiakalvon todistuksesta puuttui viittaus EU:n asetukseen 1935/2004. Ohjeistuksena, että
vaatimustenmukaisuusilmoitukset eivät saisi olla yli kolme vuotta vanhoja. Asiakirjoissa mainittu voimassaoloaika tulee
myös huomioida. Tuotannossa käytettiin nitriilikertakäyttöhanskoja. Niiden pakkauksissa oli malja-haarukka-merkki.
16 Jäljitettävyys ja takaisinvedot
16.1 Elintarvikkeiden jäljitettävyys

A

Yleinen jäljitettävyys toimii. Tietojärjestelmästä pysytään osoittamaan, mistä elintarvikkeet ovat saapuneet ja minne niitä on
toimitettu. Toimijan suunnitelmissa on ottaa käyttöön järjestelmä, jolla kasvikset voidaan jäljittää eräkohtaisesti.
Kasvisvarastossa oli avonaisissa, ilman merkintöjä olevissa muovilaatikossa kanttarelleja, jotka asiakirjan mukaan olivat
alkuperältään virolaisia. Kantterellien toimittajalta tulee edellyttää, että kuljetuslaatikkoon on merkitty alkuperämaa, erän
tunnus ja pakkaajan nimi ja osoite. Erityislainsäädännössä (EU N:o 543/2011) kasvisten pakkauksiksi luetaan myös
(irtomyyntiin tarkoitettujen) kasvisten avonaiset kuljetuslaatikot, vaikka sisältö päätyisi irtomyyntiin. Vastaanottovaiheessa
on varmistettava, että tuotteen kuljetuslaatikoissa ja muissa pakkauksissa on tarvittavat ja vaaditut merkinnät.
17 Elintarvikkeiden tutkimukset
17.2 Tutkimustulosten perusteella tehdyt toimenpiteet

A

Otettujen pintapuhtausnäytteiden tuokset niin aerobisten kuin E.coli-tutkimusten osalta olivat olleet hyviä eikä poikkeamia
ollut todettu.
A = Oivallinen, B = Hyvä, C = Korjattavaa, D = Huono
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