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A vendéglátóipar sikerességét már régóta meghatározza az 

értékesítés, a munkaerő, az élelmezési költségek és a vevői 

elégedettség fenntartása. Az élelmiszeripar értékeli ezeket a 

tényezőket, ezért technológiai megoldásokat keresett ezek-

nek a megfigyelésére és kezelésére, hogy megkönnyítsék egy 

olyan vállalkozás működtetését, amely visszatérő ügyfeleket 

szeretne. Az élelmiszeripari ágazat azonban lassan adaptálja 

ezeket a technológiai megold sokat, amelyek képesek bizto-

sítani az élelmiszer-biztonsági megfigyeléseket. Eljött az idő 

ennek megváltozására. A szabályozó ügynökségek is része-

sültek a technológiai fejlődés előnyeiből, amelyek jobb észle-

lési és vizsgálati es közöket biztosítanak. Ezek egyértelműen 

megmutatják az egyre növekvő számú termék-visszahívások 

és az ételekkel kapcsolatos betegségek kitörését, amelyek 

egy pillanat alatt elterjednek a szociális médiában.

•   A Betegség Ellenőrzési és Megelőzési 
Központok (CDC) szerint az élelmezés által 
terjedő betegségek kitörésének több mint 
60% -a kapcsolódik az étterem stílusú 
vendéglátóipari műveletekhez.1

• A Johns Hopkins Egyetem által nemrégiben
   készített tanulmány megállapította, hogy az
   egyetlen, élelmiszerből származó betegség 
   kitörésének költségei 3968 és 2,6 millió dollár 
   között mozoghatnak, a szervezet típusától és a
   járvány terjedelmétől függően.2

Manapság az éttermi és kiskereskedelmi tevékenységek 

többsége papír alapú minőségirányítási programokat has-

znál a kritikus élelmiszer-biztonsági mutatók rögzítésére. 

Számos élelmiszerbiztonsági szakember jelentős időt szen-

telt ellenőrző listák, protokollok és jelentések kidolgozására, 

amely könnyen használható, vizuális és informatív. Az ilyen 

típusú programok azonban korlátozott átláthatóságot bizto-

sítanak, ha több helyen használják őket, és megbízhatatlan, 

hiányos információkat eredményezhetnek. Ezenkívül kevés 

biztosítékot nyújtanak a megfelelő korrekciós intézkedési 

folyamatok betartására.

Mivel a fogyasztói egészség és az élelmezésbiztonság 

továbbra is az élelmezés-szolgáltatók aggodalmainak leg-

fontosabb kérdése, a vállalkozás egyedi igényeihez igazított 

digitális élelmezésbiztonsági irányítási rendszerek (DFSMS) 

segíthetnek csökkenteni a vállalati kockázatot, alacsonyabb 

költségeket eredményezhetnek, és javíthatják az ügyfelek 

tapasztalatait jobb minőségű ételekkel. Az ilyen technoló-

giák képessé teszik az élelmiszer-szolgáltató szervezeteket 

arra, hogy az élelmezésbiztonságot mint a korábbiakban 

említetteknek megfelelő eredménymutatót is bevonják a többi 

szereplőbe.

Forrás: 
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. 

2  Bartsch, Sarah M., et al. “Estimated Cost to a Restaurant of a Foodborne  
Illness Outbreak.” Public Health Reports, vol. 133, no. 3, May 2018, pp. 
274–286, doi: 10.1177/0033354917751129.
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Verkauf
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A ma elérhető technológiák biztosítják a szükséges eszközöket ahhoz, hogy az élelmiszerbiztonság napi műveleteinek során 

történő digitális mérések és ellenőrzések sikeresek legyenek. Az alábbiakban néhány fontos szempont figyelembe veendő:

Testo Fehér könyv: 
A mérhető élelmiszer-biztonság 5 kulcsa 

1.  Vezetői kötelezettségvállalás és 

kommunikáció: 

Értse meg, hogy a technológiai alapú élelmiszerbiztonsá-

gi irányítási rendszer bevezetése jelentős lépés, amely 

nem történik meg egyik napról a másikra, és vezetői el-

kötelezettséget igényel a szervezet minden szintjén. Vilá-

gos, hatékony kommunikáció arról, hogy kire, mit, mikor 

és miért kell csinálni.

2. Szerepek és felelősségek:

A DFSMS végrehajtása egyes szerepekben és felelős  

változásokat eredményez. Új pozíciók és lehetőségek 

alakulhatnak ki a folyamat során. Szánjon időt arra, hogy 

megértse, hogy a jelenlegi alkalmazottak valóban mi-

lyen feladatokat hajtanak végre annak meghatározásá-

ban, hogy a DFSMS miként befolyásolja a szervezetben 

betöltött különféle szerepeket.

5. Partner és nem  

szolgáltató választása:

A szolgáltatóval szemben egy 

igazi partner elkötelezi ma-

gát amellett, hogy támogatja 

Önt a digitalizálási folyamat 

során, és kritikus jelentőségű 

lesz a siker biztosítása érdeké-

ben. A megfelelő partnerség 

lehetőséget ad arra is, hogy 

együtt dolgozzon a fejlesztési 

lehetőségeken.

3. Elismerés és  

elszámoltathatóság:

A DFSMS olyan működési 

láthatóságot tesz lehetővé, ame-

lyet a hagyományos papír alapú 

programok nem érnek el. Az in-

formációk, amelyek hagyomán-

yosan csak a helyszíni látoga-

tások, a 2. és 3. fél ellenőrzései 

vagy a hatósági ellenőrzések 

révén érhetők el, valós időben 

rendelkezésre állnak. Ez tökéle-

tes lehetőséget kínál arra, hogy 

megünnepeljük a kiváló teljesít-

ményt nyújtó személyeket, ki-

küszöböljük a találgatásokat az 

alkalmazottak képzéséből és 

megvalósítsuk a progresszív fe-

gyelem lehetőségeit.

4. Elkötelezettség a folyamatos  

fejlesztés mellett: 

Mint korábban kifejtettük, a DFSMS a 

programmenedzser(ek) számára bizonyos 

szintű betekintést és aktiválható információ-

kat biztosít az élelmiszer-biztonsági program 

változásának lényegesen gyorsabb meg-

változtatásához. A változtatások központi-

lag elvégezhetők, majd néhány kattintással 

eloszthatók az egész szervezet számára.

1. Vezetői köte-
lezettségválla-
lás és kommu-

nikáció:

2. Szerepek és 
felelősségek:

5. Partner és 
nem szolgál-

tató választása

4. Elkötelezettség 
a folyamatos fej-
lesztés mellett:

3. Elismerés és
Elszámol-
tathatóság
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A digitális minőség-
ellenőrző listák előnyei 
az élelmiszer-biztonság 
betartása érdekében.

Az elmúlt 20 évben Eric proaktív vezető szerepet tölt be az élelmiszerbiztonsági oktatás, politikák és eljárások fejlesztésé-

ben számos iparágvezető globális élelmiszer-szolgáltató és kiskereskedelmi szervezetnél. Moore a Testo Észak-Amerika 

„Élelmiszer-biztonsági és ipari kapcsolatok igazgatója”. Pályafutása során Eric Moore különféle iparági bizonyítványokat és 

tagságokatt szerzett. 2005 óta CP-FS tanúsítvánnyal rendelkezik, 2012 óta pedig az élelmiszervédelmi konferencia (CFP) 

aktív résztvevője és bizottsági tagja. Eric Moore az Élelmiszerbiztonsági Megelőző Vezérlő Szövetség és HACCP-képesített 

személy, akit a Nemzeti Szanitációs Alapítvány (NSF) tanúsít. A Globális Élelmezésbiztonsági Kezdeményezés (GFSI), a 

GS1, az Amerikai Fagyasztott Élelmiszer-intézet (AFFI), az NSF Nemzetközi Egyesült Bizottság, a Nemzeti Éttermi Szövetség 

Oktatási Alapítványának, a Nemzeti Környezeti Egészségügyi Szövetség (NEHA) és a Prometric számos munkacsoportjának 

tagjaként bocsátotta rendelkezésre szakértelmét az élelmiszerek biztonságával kapcsolatos szabványok, iránymutatások, 

oktatási és képzési tantervek, valamint vizsgálati tartalmak kidolgozásához. Eric Moore jelenleg az Élelmiszervédelem 

Nemzetközi Szövetségének (IAFP) Kiskereskedelmi és Élelmezési Szolgáltató Szakmai Fejlesztési Csoportjának alelnöke, a 

KHP Szponzoráló Bizottságának elnöke és az Élelmezési és Gyógyszer-tisztviselők Szövetségének (AFDO) iparági társult 

bizottságának tagja. Az észak-amerikai Testonál Eric Moore felelős az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos összes téma 

szervezeti irányításáért és konzultációjáért, valamint a megfelelés és a szabályozás minden szempontjának figyelemmel 

kíséréséért.

Tudjon meg többet a szakértőktől.
További információt az élelmiszerbiztonságról a fehér könyvünkben vagy a www.testo.hu oldalon.

Digitális megoldások 
az élelmiszer-minőség-
menedzsmenthez:
Lenyűgöző befektetés-
megtérülés.

First Expired – First Out:
Csökkentse a költségeket a 
FIFO módszerrel.

Az élelmiszer-pazarlás 
kihívása: Növelje a fennt-
arthatóságot, és javítsa az 
élelmiszerek minőségét és
csökkenteni a költségeket. 

A szerzőről: Eric Moore
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Rólunk: Bemutatjuk a Testo-t.

A Testo, amelynek székhelye Lenzkirchben, a Fekete-erdőben 

található, világpiaci vezető szerepet játszik a hordozható és 

helyhez kötött mérési megoldások területén. A vállalat 

kutatás-fejlesztésében, gyártásában és marketingjében 3000 

alkalmazott vesz részt 34 leányvállalatban a világ minden 

tájáról. Az ügyfelekre szerte a világon nagy hatással vannak a 

mérési technológia szakértőjének nagy pontosságú 

mérőműszerei és innovatív megoldásai a mérési adatok 

jövőbeni kezelésére. A Testo termékek hozzájárulnak az idő 

és erőforrások megtakarításához, a környezet és az emberi 

egészség védelméhez, valamint javítják az áruk és 

szolgáltatások minőségét.

Az élelmiszeriparban a Testo mérőműszerei és ellenőrző 

rendszerei évtizedek óta bizonyítanak, és az élelmiszer-

szolgáltatók, a szupermarketek és az élelmiszer-gyártók alap 

berendezéseihez tartoznak.

A társaság 1957-es alapítása óta az éves átlagos növekedés 

több mint 10%, és a jelenlegi forgalma meghaladja a negyed 

milliárd eurót. Ez egyértelműen igazolja, hogy a Fekete-erdő 

és a csúcstechnológiai rendszerek tökéletesen illenek 

egymáshoz. A társaság jövőbeni átlag feletti befektetései 

szintén részét képezik a Testo sikerének. A Testo az éves 

globális forgalom körülbelül egytizedét fekteti kutatásba és 

fejlesztésbe.

Az élelmiszeripar számára a Testo speciális megoldásokat 

fejlesztett ki, amelyek egyesítik a pontos érzékelőket az 

intuitív módon működtetett szoftverrel és az átfogó 

szolgáltatásokkal, az adott terület igényeihez igazítva.

További információk: www.testo.hu

 Viszonteladó

 Partner

Testo Fehér könyv: A mérhető élelmiszer-biztonság 5 kulcsa


