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Huomiot • Observation
Elintarvikehuoneistossa, leipomissa on riittävät tilat hygieeniseen työskentelyyn. Rakenteet ja pinnat soveltuvat
elintarvikehuoneisto toimintaan. Siivousvälineitä on riittävästi je ne soveltuvat ja ovat tarkoituksenmukaisia.
Huoneiston käyttämä vesi on Pieksämäen veden verkostovettä.
Elintarvikehuoneistontiloissa vallitsee hyvä yleinen siisteys, puhtaus ja järjestys. Elintarvikehuoneiston (leipomo)
työvälineet ja laitteet olivat puhtaita. Siivousvälineiden säilytys- ja huoltotilat olivat puhtaita, siistejä ja niissä
vallitsi hyvä järjestys. Siivousvälineiden kunto oli hyvä. Merkkejä haitta- ja muista eläimistä ei tarkastuksella
havaittu.Haittaeläintorjunta on ulkoistettu.
Kohteen hygieeniaosaamisen dokumentointi tarkasteltiin (listausta). Kaikilla jotka käsittelevät pakkaamattomia
helposti pilaantuvia elintarvikkeita on hygieeniaosaamista osoittava todistus
v
Pakastaminen aloitetaan heti tuotteen valmistuttua. Piraalissa lämpötila oli - 27 astetta ja aika noin 30 -45 min.
Tämän jälkeen tuote viedään pakkasvarastoon temperoitumaan (tasaantumaan). Pakastehuoneen lämpötilat
tulevat automaattisen tallennmuksen kautta. Pakastehuoneen lämpötilaa ei tarkastettu mutta oletetaan sen
olevan - 22 - 24 asteen välillä.
Toiminta vastaa omavalvontasuunnitelman näytteenotto- ja tutkimussuunnitelmaa. Käytiin läpi eritoten
näytteenottoa jossa oli batogeenisiä mikrobeja määritettävänä. Tutkimustulosten perusteella ei ole ollut tarvetta
ryhtyä toimenpiteisiin (oikeisiin ja riittäviin).
Tarkastuksen yhteydessä tarkastettiin kohteen internetsivujen sisältämä Oiva-raportin esilläpidettävyys.
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