Zpráva o kontrolní akci

Festival chutí
Rekreační areál Pod Šaumburkem

Místo konání akce:

REKREAČNÍ AREÁL POD ŠAUMBURKEM
768 71 Rajnochovice

Datum konání akce:

15. 9. – 16. 9. 2018

Pořadatelé:

YES, for YOU a.s., Jožky Silného 2683/14, 767 01 Kroměříž

Dne 16. 9. 2018 provedly pracovnice oddělení hygieny výživy Krajské hygienické stanice Zlínského
kraje se sídlem ve Zlíně, pracoviště Kroměříž, specifický státní zdravotní dozor ve stáncích
a mobilních zařízeních s prodejem občerstvení, na akci Festival chutí, který se konal v rekreačním
areálu Pod Šaumburkem, Rajnochovice 17, 768 71 Rajnochovice.
Hlavní náplní této akce byly ochutnávky regionálních potravin a pochutin (Barkona snails, Danovy
domácí hamburgery, Megachleba, Včelařství Míša, Tyčinky paní Malé atd.), piva z minipivovarů
(Jarošovské pivo, Maxmilian, 1. selský pivovárek Kroměříž, Nachmelená opice, Chomout, Vraník) a
vystoupení místních kapel. Všechny stánky byly umístěny v areálu Festivalu chutí Pod Šaumburkem.
Kontrola stánků byla zaměřena především na:
-

dodržování osobní hygieny pracovníků při manipulaci s potravinami,
dodržování provozní hygieny,
zajištění sledovatelnosti tj. značení potravin a předložení nabývacích dokladů k prodávanému
sortimentu,
skladování pokrmů a potravin, včetně udržování vhodných teplotních podmínek,
manipulaci s potravinami, aby nedocházelo k riziku kontaminace,

Celkově se v areálu Pod Šaumburkem nacházely 2 stánky poskytujících stravovací službu, 1 stánek
s točeným pivem ze všech nabízených minipivovarů a další 4 stánky poskytující prodej regionálních
produktů (tyčinky, káva, frgály, koláčky, pečivo, limonády, víno). Ve všech stáncích, které poskytovaly
stravovací službu, byla provedena hygienická kontrola. V rámci festivalu se v kuchyni hlavní budovy
konaly Řízkové hody (kuřecí prsní, stehenní řízek, kuřecí prsa v kukuřičné strouhance, králičí stehenní
řízek, řízek z býčích žláz, řízečky z bulguru nebo smažené sýrové kuličky, řízek z klokaní, pštrosí,
kančí, telecí kýty, z vepřové krkovice, kotlety nebo panenské svíčkové). K řízkům byly podávány
přílohy typu, vařené, šťouchané a pečené brambory, steakové hranolky nebo bramborový salát.

Danovy domácí hamburgery

Chlazená domácí limonáda, 13 nabízených druhů

Valašské frgály, koláčky, trubičky

Provozovatelé stánků se vypořádali s dodržováním hygienických požadavků na vyhovující úrovni. Při
kontrolním šetření v jednotlivých stáncích nebyly zjištěny hygienické závady na úseku osobní a
provozní hygieny, ani na úseku skladování potravin. Rovněž nebyly nalezeny potraviny neoznačené či
zjevně zdravotně závadné.
V případě restauračního zařízení však byly zjištěny nedostatky v oblasti skladování potravin, za které
bude kontrolované osobě udělena sankce.
Zpracovala: Bc. Tereza Kučerová
Dne 17. 9. 2018 v Kroměříži

