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Huomiot • Observation
Omavalvontasuunnitelmassa on pieniä epäkohtia. Epäkohdat ovat sellaisissa osioissa , että ne eivät vaaranna
elintarviketurvallisuutta.
Tijoja käytetään eri tarkoituksiin ajallisesti.
Puhtaiden pakkausmateriaalien suojaukseen tulee kiinnittää enemmän huomiota (erillinen säilytys- tai
varastotila). Tarkastushetkellä työvälineet ja laitteet olivat puhtaita. Siivousvälineet olivat puhtaita ja
hyväkuntoisia.
Suojakäsineitä käytetään kun käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita. Tarkastushetkellä pukeutuminen työn
edellyttämällä tavalla.
Kuutioidt suolasienet pastöroidaan pakkaamisen jälkeen.
v
Tarvittaessa pakastaminen tapahtuu Suonenjoella Pakkasmarjalla.
Toimijalla on eritilat elintarvikekäsittelyyn ja siemenperunatoimintaan.
v
Suolattu Haaparousku pakkauksesta puuttuu ravintoarvomerkintä. Toimijaa kehoitetaan lisäämään seuraaviin
pakkaamiin pakkauksiin ravintoarvomerkintä.
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