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V Liberci 12. září 2018 

 
Tisková zpráva 

BEZPEČNOST  POKRMŮ  PŘIPRAVOVANÝCH  BEZ  TEPELNÉHO  OPRACOVÁNÍ  ZE  ZELENINY   

S cílem ověřit úroveň zajištění bezpečnosti pokrmů připravovaných bez tepelného opracování ze 

zeleniny, včetně čerstvých bylinek nebo i z mražené zeleniny podávaných v zařízeních školního 

stravování s důrazem na ověření bezpečnosti pokrmů z hlediska přítomnosti vybraných 

mikrobiologických agens schopných vyvolat onemocnění provedla KHS LK odběr vzorků zeleninových 

salátů v 8 školních jídelnách.  

Příprava zeleninových salátů je považována za rizikovou z důvodu manipulace v souvislosti s krájením 

plodů a také vzhledem k tomu, že tento druh pokrmů je určen k přímé spotřebě bez následné tepelné 

úpravy. Podávání zeleninových salátů je tedy náročné na pečlivou přípravu, v případě technologické 

chyby může dojít k ohrožení zdraví konzumenta.  

Kontaminace může být ovlivněna rovněž nízkou mikrobiální kvalitou vstupní suroviny (dovoz surovin ze 

států s nižší úrovní hygieny – nevyhovující zdroje vody k zavlažování, nižší hygienické návyky 

pracovníků sklízejících ovoce a zeleninu), nedodržováním teplotního řetězce při jejich přípravě                        

a nedodržením zásad správné výrobní praxe - kvalita vody k umývání,  sanitace výrobních prostor                       

a pomůcek, oddělení pracovních ploch pro zpracování rizikových surovin od ploch určených pro práci               

s potravinami a pokrmy určenými pro přímou spotřebu apod.  

Zaměřili jsme se na přítomnost mikroorganismů – Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Salmonella 

spp., které prokazují bakteriální původce onemocnění z potravin (mj. gastroenteritida, systémová 

listerióza, vodnaté průjmy s následnou dehydratací).   

Při prováděném státním zdravotním zaměstnanci KHS LK posuzovali dále účinnost postupů založených 

na zásadách HACCP – v tomto případě zejména dodržení teplotního řetězce při přípravě salátů, zajištění 

dostatečného mytí zeleniny a používání oddělených pracovních ploch pro zpracování jednotlivých druhů 

surovin v rámci celého stravovacího provozu.   

Všechny odebrané vzorky salátů vyhověly hygienickým normám, v jídelnách nebyly shledány 

nedostatky. Zařazování salátů do jídelníčků školních jídelen je dnes obvyklé. Saláty či syrová zelenina 

jsou podávány jako přílohy i jako hlavní jídlo.  

V loňském roce byl se stejným záměrem vyhlášen úkol hlavního hygienika realizovaný v provozovnách 

společného stravování. V LK jsme odebrali celkem 40 vzorků, všechny vyhověly hygienickým normám. 

V celé ČR bylo odebráno 775 vzorků, z nichž 10 nevyhovělo bakteriologickým požadavkům.   
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