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Úspěch v systémové gastronomii se dlouho měří podle

Většina restaurací a maloobchodníků v současné době

toho, jak dobrá jsou čísla, pokud jde o obrat, efektivitu

využívá ke shromažďování kritických údajů o bezpečnosti

personálu, náklady na jídlo a spokojenost zákazníků.

potravin programy řízení kvality v papírové formě. Mnoho

Tyto faktory úspěchu jsou pro potravinářský průmysl

odborníků na bezpečnost potravin činných v praxi ztrácí

tak důležité, že byla hledána technická řešení za účelem

doposud podstatnou část svého času na zpracovávání

sledování a řízení rozhodujících ukazatelů a schopnosti

kontrolních seznamů, protokolů a zpráv na papíře, které

navrhnout provozní postupy tak, aby se zákazníci stále

se snadno používají, jsou vizuálně rychle pochopitelné

vraceli zpět. Méně rychlé to ovšem bylo v systémové

a průkazné. Takovéto programy však nabízejí jen omezený

gastronomii se zaváděním technických řešení pro sběr

pohled na celkovou situaci, pokud jsou používány

dat týkajících se bezpečnosti potravin. Nastal čas to změnit.

na několika místech a mohou vést k nespolehlivým

Také dozorčí úřad využil technologického pokroku,

a neúplným údajům. Navíc nabízejí jen malou jistotu ohledně

který přinesl lepší nástroje pro dokazování a vyšetřování.

skutečného dodržování správných procesů pro odstraňování

Svědčí o tom stále rostoucí počet stažení výrobků z trhu

problémů.

a vypuknutí nemocí způsobených potravinami,
což je prostřednictvím sociálních médií sdělováno během

Protože zdraví spotřebitelů a bezpečnost potravin jsou

sekundy po celém světě.

i nadále nejvyšší prioritou pro provozovatele systémové
gastronomie, mohou digitální systémy řízení kvality
po přizpůsobení se individuálním požadavkům provozu
pomoci zmenšit podnikatelské riziko, snížit náklady
na lokalitu a díky pokrmům ve vyšší kvalitě zlepšit zážitek
zákazníků. Technická řešení tohoto druhu posouvají podniky
systémové gastronomie do pozice, kdy mohou používat
bezpečnost potravin jako další indikátor úspěchu vedle
těch, které již byly jmenovány.

•P
 odle amerického Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) vzniká více než 60 %
onemocnění způsobených potravinami
v souvislosti s přípravou jídel v systémové
gastronomii.1
•V
 aktuální studii z Johns Hopkins University
bylo zjištěno, že by náklady u propuknutí
nemoci zaviněné potravinami mohly být u 3 968
případů až 2,6 milionů dolarů, v závislosti
na typu zařízení a rozsahu ohniska.2

Zdroje:
1
„Highlights from the 2017 Surveillance Report.“ Centers for Disease Control and
Prevention, Centers for Disease Control and Prevention, 11. Sept. 2019, https://
www.cdc.gov/fdoss/annual-reports/2017-report-highlights.html.
Bartsch, Sarah M., et al. „Estimated Cost to a Restaurant of a Foodborne Illness
Outbreak.“ Public Health Reports, Band 133, Nr. 3, Mai 2018, Seiten 274–286, DOI:
10.1177/0033354917751129.
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Technologie, které jsou dnes k dispozici, poskytují k úspěchu nezbytné nástroje, aby se v každodenním podnikání dala
realizace bezpečnosti potravin digitálně měřit a sledovat. Zde je několik klíčových bodů, které byste měli mít na paměti:

5 klíčových prvků měřitelné bezpečnosti potravin
1. Závazek managementu a komunikace:

2. Role a odpovědnosti:

Je třeba pochopit, že zavedení systému řízení kvality

Se zavedením digitálního systému řízení kvality dochází

založeného na technologii je rozsáhlý a odvážný čin,

k určitým změnám v rolích a odpovědnostech. V průběhu

který nelze provést přes noc a vyžaduje od vedoucích

procesu mohou vzniknout nové pozice a příležitosti. Pokud

pracovníků na všech úrovních společnosti určitý závazek.

si uděláte čas, abyste pochopili, jak současní zaměstnanci

Jasnou a efektivní komunikaci o tom, kdo, co, kdy a proč.

skutečně vykonávají svou práci, můžete lépe chápat,
jak systém řízení ovlivňuje různé role ve Vaší společnosti.

Verkauf

5. Nalezení partnera místo
poskytovatele služeb:
Na rozdíl od poskytovatele služeb

1. Závazek
managementu a
komunikace

3. Uznání a odpovědnost:
2. Role a

Digitální systémy řízení kvality

odpovědnosti

nabízejí průhlednost provozních

se skutečný partner cítí povinen

procesů, kterých nelze dosáh-

vás během procesu digitali-

nout u tradičních programů

zace podporovat a stane se pro
zajištění vašeho úspěchu rozhodujícím. Správné partnerství vám

5. Nalezení
partnera místo
poskytovatele
služeb

3. Uznání a
odpovědnost

v papírové formě. Informace,
které byly dříve k dispozici
pouze prostřednictvím návštěv
na místě, přezkumů druhou

navíc dává šanci společně pracovat na možnostech rozvoje.

nebo třetí stranou nebo inspekcí

4. Závazek k
neustálému
zlepšování

1. Quartal

2. Quartal

3. Quartal

4. Quartal

dozorčího úřadu, jsou nyní k dispozici v reálném čase. Zároveň
5. Quartal

je to ideální příležitost k oslavě
vysoce výkonných zaměstnanců,

4. Závazek k neustálému zlepšování:

k cílenějšímu školení personálu

Jak již bylo uvedeno, digitální systém řízení kva-

a k zavedení pokročilých discip-

lity poskytuje odpovědným osobám přehled a

linárních opatření.

praktické informace, takže změny v programu
bezpečnosti potravin lze provádět mnohem
rychleji. O změnách lze rozhodnout centrálně
a poté je několika kliknutími přenést na celou
společnost.
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O autorovi: Eric Moore
Eric Moore byl v posledních 20-ti letech proaktivní a vedoucí osobností
ve zlepšování programů bezpečnosti potravin v několika špičkových
gastronomických a maloobchodních společnostech. V současné době
je Eric Moore „Director of Food Safety and Industry Relations“ u Testo Severní
Amerika. V průběhu své kariéry získal různé certifikáty a akreditace specifické
pro daný obor. Od roku 2005 je držitelem certifikátu CP-FS a od roku 2012 je aktivním účastníkem a členem výboru
Konference o ochraně potravin (CFP). Eric Moore je odborníkem v Alianci preventivních kontrol potravin pro bezpečnost
potravin s kvalifikací HACCP a je certifikován u National Sanitation Foundation International (NSF).
Jako člen různých pracovních skupin v rámci Globální iniciativy pro bezpečnost potravin (GFSI), GS1, Amerického institutu
pro mražené potraviny (AFFI), Mezinárodního smíšeného výboru NSF, Národní vzdělávací asociační asociace pro vzdělávání,
Národní asociace pro zdraví životního prostředí (NEHA) a Prometric přinesl své odborné znalosti v oblasti vývoje norem,
pokynů, vzdělávacího a školicího obsahu a materiálů ke zkouškám v oblasti bezpečnosti potravin. Eric Moore je v současné
době místopředsedou skupiny pro profesní rozvoj maloobchodu a potravinářských služeb v rámci Mezinárodní asociace
pro ochranu potravin (IAFP), předsedou Sponzorského výboru CFP a členem průmyslového přidruženého výboru
Asociace potravinových a farmaceutických úředníků (AFDO). Ve společnosti Testo Severní Amerika odpovídá Eric Moore
mimo jiné za organizační řízení a poradenství ve všech tématech souvisejících s bezpečností potravin, sledování všech
aspektů dodržování shody a předpisů.

Více odborných znalostí.
Další informace na téma bezpečnost potravin najdete na našich Whitepapers a na www.testo.cz

Výhody digitálních
kontrolních seznamů
pro kvalitu
pro dodržování bezpečnosti
potravin.
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Digitální řešení
pro management kvality
potravin:
Působivá návratnost
investic.

Výzva - plýtvání potravinami
Zvýšení udržitelnosti
a snížení nákladů.

První po lhůtě – první pryč:
Zajištění kvality potravin
a snižování nákladů
pomocí metody FEFO.
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O nás: to je Testo.

Dceřiná společnost

Firma Testo se sídlem v Lenzkirchu ve Schwarzwaldu

Průměrný roční nárůst více než 10 procent od založení firmy

je celosvětovou špičkou v oblasti přenosné a stacionární

v roce 1957 a aktuální obrat přes čtvrt miliardy Euro jasně

měřicí techniky. Ve 34 dceřiných společnostech na celém

ukazují, že Schwarzwald a systémy high-tech spolu

světě přes 3000 zaměstnanců zkoumá, vyvíjí, vyrábí

perfektně ladí. K receptu na úspěch firmy Testo patří také

a prodává pro high-tech firmu. Specialisté na měřicí

nadprůměrné investice do budoucnosti firmy. Zhruba jednu

techniku přesvědčují zákazníky v celém světě velmi

desetinu ročního obratu investuje firma Testo v celém světě

přesnými měřicími přístroji a inovativními řešeními

do výzkumu a vývoje.

pro management měřených dat zítřka. Přístroje firmy Testo
pomáhají šetřit čas a finanční zdroje, chránit životní

Pro potravinářství vyvinula firma Testo specifická řešení,

prostředí a zdraví lidí a zvyšovat kvalitu zboží a služeb.

která - přesně na míru požadavkům aktuálního sektoru
- spojují precizní senzoriku s intuitivně obsluhovaným

V potravinářském sektoru jsou měřicí přístroje a monitorovací

softwarem a kompletním servisem.

systémy od firmy Testo již po mnoho desetiletí ověřené
a patří k pevnému inventáři velkokapacitních kuchyní,

Více informací na www.testo.cz

supermarketů a potravinářských provozů.

Testo, s.r.o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5
tel.: 222 266 700
e-mail: info@testo.cz
www.testo.cz

Změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny.
cz/04/2020

Obchodní partner

