
Zajišťování kvality  
a dodržování předpisů  
v supermarketu.

Od příjmu zboží až po nákupní vozík: u firmy Testo najdete  
pro každý procesní krok v supermarketu ten správný měřicí nástroj.



$

To Vás čeká v této 
aplikační příručce

Na čem záleží v procesním řetězci?

Čerstvé, lahodné, chutné: zákaznice a zákazníci mají vysoké 

nároky na kvalitu potravin - a při nákupu v supermarketu 

Vám věnují svoji důvěru. Proto je na Vaší zodpovědnosti,  

že v nákupních vozících zákazníků přistanou pouze 

bezpečné potraviny. Zvláště důležitý je kontinuální chladicí 

řetězec; avšak také koncepce HACCP a rovněž požadavky 

na dodržování specifických předpisů Vaší firmy vyžadují 

zachovávání teplotních limitů a hygienických standardů. 

Nový požadavek se objevuje v přípravě čerstvých potravin 

v supermarketu, což vyžaduje řadu dalších doplňujících 

opatření pro zajištění kvality. 

Při všech těchto úkolech Vám pomůže spolehlivá, robustní a 

snadno ovladatelná potravinářská měřicí technika od firmy Testo. 

Jak to funguje, jsme pro Vás shrnuli v této aplikační 

příručce. V ní se Vám dostane odpovědí na tyto otázky  

a ještě mnohem více:

•  Jak ušetřím čas rychlým, přesným měřením při kontrole v 

příjmu zboží? 

•  Jak zajistím konstantní teplotu v chladicích prostorech 

24/7? 

• Jak efektivně snížím náklady při fritování? 

•  Jaká nová zadání v měření s sebou přináší nový trend 

čerstvě připravovaných potravin?

Přejeme Vám příjemné čtení.
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Příjem zboží je místo, na kterém jsou potraviny dodávány.  

V rámci bezpečnosti potravin zasluhují čerstvé potraviny  

a hluboce zmrazené zboží zvláštní pozornost, protože musí 

být zachován chladící řetězec a další předpisy.  

Předání zboží se zpravidla děje na nákladové rampě.  

Hned po příjezdu dodavatele se měří teplota 

buď na nákladové rampě nebo přímo v nákladním autě. 

Někdy slouží jako důkaz vytištěný protokol.

Jak mohu při kontrole v příjmu zboží ušetřit čas 

rychlým a přesným měřením?

Nejrychleji měříte infračerveným teploměrem. V tom případě 

se měří teplota na povrchu - bezdotykově a nedestruktivně. 

Osvědčuje se provést doplňkově namátkovou zkoušku  

pomocí vpichovacího teploměru. Proto se zvláště 

doporučuje použít kombinovaný přístroj, jako je testo 104 IR, 

aby kontrola dodaného zboží proběhla rychle a precizně.

Z příjmu zboží se většina potravin dostane nejprve  

do skladu. Aby se produkty dostaly do regálů, chladících  

a prodejních pultů bezvadné a čerstvé, musí být skladovací 

podmínky přiměřené a konstantní. Podle druhu potravin  

je třeba zachovávat různé hraniční hodnoty.

Jak zajistím v chladících prostorech 24/7  

konstantní teplotu?

Při skladování potravin nestačí jenom jednou za den změřit 

povrchovou teplotu a teplotu jádra. To totiž znamená, že 

jste zbývajících 23 hodin v nevědomosti, jak je o skladovací 

podmínky potravin postaráno. Kontinuální měření pomocí 

záznamníků dat nebo automatizované sledování klimatu  

s funkcí alarmu Vám dává jistotu, že jsou hraniční hodnoty  

v každém okamžiku zachovány. Oproti manuálním  

namátkovým měřením tak minimalizujete rizika,  

zajišťujete kvalitu a šetříte čas.

Kde se měří?

Při příjmu zboží Ve skladu

Kontrola teploty při příjmu zboží pomocí testo 

Infračervený a vpichovací teploměr 
testo 104-IR

Bezdotykové skenování a precizní měření 
vpichem: testo 104-IR umožňuje všechna 
měření při příjmu zboží, důležitá pro 
dodržování předpisů, pouze jedním přístrojem.

Úspora času v příjmu zboží

Vpichovací teploměr 
testo 105 

Díky speciální měřicí špičce pro zmrazené 
zboží a ergonomicky tvarované, robustní 
rukojeti je testo 105 ideálně vhodné pro 
měření vpichem.



Choulostivé zboží v supermarketu se nachází v regálech 

s ovocem a zeleninou, v chladicích skříních a v samoobsluž-

ných chladících pultech, ale také na prodejních pultech  

pro uzeniny a maso, sýry a ryby. Pro zajištění čerstvých  

a bezvadných potravin a pro dodržování předpisů se musí 

zde, stejně jako ve skladu, průběžně kontrolovat teplota.  

K tomu se nejlépe hodí zaznamníky dat nebo automatizo-

vaný monitoring dat, který všechna teplotní data sdružuje 

v jednom systému. Speciální sondy pro chladničky Vám 

pomohou rozpoznat skutečné poklesy teploty od lehkých 

výkyvů způsobených otevřením dveří chladničky. V každém 

případě byste při výběru záznamníků dat měli dát pozor,  

aby byly certifikovány pro použití v chladicích a prodejních 

pultech. Záznamníky testo Saveris 2-T2 splňují standardy 

HACCP International a odpovídají třídě krytí IP 65,  

to znamená, že jsou záznamníky odolné vůči stříkající vodě 

a snadno se čistí. Vedlejším příjemným efektem je působení 

na zákazníky: viditelně umístěné záznamníky signalizují další 

bezpečnost a vysokou uvědomělost vedení obchodu  

po stránce kvality.

Kde se měří?

Na prodejních pultech

Systém rádiových záznamníků dat testo Saveris 2-T2

Automatické sledování teploty v chladicích a prodejních pultech 
minimalizuje rizika, že se potraviny zkazí. Chyby, ke kterým může 
při manuální dokumentaci dat dojít, jsou prakticky vyloučeny. 
Data je možné vyvolat kdekoliv a v případě kontroly je lze 
kompletně prokázat.

Sledování teploty na prodejních pultech

Kontrola teploty v chladicích a prodejních pultech pomocí testo 
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Při přípravě

Příprava čerstvých pokrmů v supermarketech vytváří nový 

trend v oboru. V roce 2016 ukázal průzkum mezi obchod-

níky s potravinami, že tito chtějí vytvořit svoji nabídku  

v oblasti čerstvě vyrobeného občerstvení, jako jsou 

sendviče a rovněž v rámci poledního menu. 

Anketa provedená u zákazníků v roce 2013 identifikuje  

kvalitu nabídky, a to kombinací dobré chuti, snadné disponi-

bility bez dlouhého čekání a férové ceny, jako směrodatnou 

pro rozhodování o koupi. Jaké požadavky z toho vyplývají 

pro supermarkety?

Poměr cena-výkon nadevše 
(cena, kvalita, chuť, pohodlí)

Úspora času

Chuť

Kvalita přísad

Levnější, než kdybych si 
připravoval sám

Ostatní

Podíl účastníků

Podíl účastníků

Sendviče

Obědy

Vlastní značka

Prémiové značky

Polévkové stanice

Teplé/studené pulty

Denní speciality

Večeře

Grilovaná masa

Snídaně

Nabídky menu

Catering

Školení zaměstnanců

Přílohy

Kocepce pokrmů

Zdroj: Progressive Grocer's 2016 Retail Deli Review, 
page 156
Webová stránka URL: http://www.statista.com/statis-
tics/261835/us-retailers-focus-in-the-deli-department/

Na zlepšení kterých oblastí 

Vašeho lahůdkářského provozu  

se chcete v roce 2016 

koncentrovat? 

Když pomyslíte na svoje 

zakoupené delikatesy/hotová 

jídla, který faktor ovlivňuje 

Vaše rozhodování o zakoupení 

nejsilněji? 

Zdroj: Progressive Grocer Magazine, January 2014, 
page 54
Webová stránka URL: http://www.statista.com/statis-
tics/295334/us-consumers--factors-driving-deli-foods-
prepared-meals-purchases/



Poté co byla kvalita potravin zkontrolována při příjmu zboží  

a ve skladu sledována, musí se nyní zachovávat tyto stan-

dardy v kuchyni, příp. při přípravě pokrmů. Výroba a příprava 

čerstvých jídel představuje pro mnoho supermarketů nový 

požadavek, který je doprovázen novými zadáními v oblasti 

měření. Koneckonců se v supermarketu provozuje typ malé 

restaurace. Zákaznická anketa citovaná výše ukazuje: jen 

když bude nabízené jídlo dobře chutnat a nebude vznikat 

dlouhá čekací doba, přijdou zákazníci rádi znovu. Proto je 

zásadní, nabízet kvalitativně bezvadné pokrmy lákavého 

vzhledu počínaje sendvičem až po kompletní obědové menu. 

Nejdůležitější měřenou veličinou je teplota. Ta se zjišťuje jak 

měřením teploty jádra v potravinách, tak také např. v pečící 

troubě měřením okolní teploty. Stále stejně křupavé fritované 

potraviny, při snížené spotřebě fritovacího oleje, se dají zajis-

tit měřením kvality oleje.

Jak mohu při fritování efektivně snížit náklady?

S testerem fritovacího oleje, jako je přístroj testo 270, lze 

měřit podíl tak zvaných „Total Polar Materials“ (TPM) v oleji. 

Jestliže je olej příliš starý, vykazuje zvýšenou hodnotu TPM. 

V důsledku toho jsou produkovány kvalitativně špatné frito-

vané potraviny. Navíc v nich mohou být obsaženy zdravotně 

závadné látky. Zabrání tomu pravidelné měření přístrojem 

testo 270. Použití tohoto měřicího přístroje navíc vylučuje, 

že by byl olej vyměněn příliš brzy. To snižuje spotřebu 

fritovacího oleje až o 20 %, jak objasňuje následující příklad 

výpočtu založený na zákaznické anketě.

 Ryby/maso Brambory

Fritovací hodiny/rok 1500 1500

Fritovací tuk/rok v kg 1125 900

Úspora v kg 225 180

Úspora v Euro  418,50 334,80

Potřeba fritovacího tuku na fritézu v kg: 15

Náklady na fritování na kg v Euro:  1,86

Podíl TPM ve fritovacím oleji  Odstupňování   
     stárnutí oleje

< 1 ... 14 % TPM    Čerstvý fritovací olej

14 ... 18 % TPM    Lehce opotřebený

18 ... 22 % TPM    Opotřebený, ale ještě ok

22 ... 24 % TPM   Silně opotřebený, olej vyměnit 

> 24 % TPM    Spotřebovaný fritovací olej  

Při přípravě

Tester fritovacího oleje
testo 270

Velmi přesné měření podílu TPM ve 
fritovacím oleji zajišťuje stále stejnou kvalitu 
oleje: pro křupavé fritované pokrmy a nižší 
spotřebu oleje.

Zajištění kvality při přípravě pokrmů

Teploměr
testo 108

Díky sondě do pečící trouby, kterou lze 
volitelně objednat, se dají s testo 108 
sledovat  procesy rozpékání v pekárenských 
stanicích.

Infračervený a vpichovací teploměr 
testo 104-IR

Kombinovaný přístroj testo 104-IR šetří čas 
a zachovává díky možnosti bezdotykového 
měření bez vpichů neporušený vzhled 
pokrmů. 



     

Čerstvé maso (kopytnatci, velká divoká zvěř)  ≤ +7  °C

Čerstvá drůbež, zaječí, drobná zvěřina  ≤ +4  °C

Vnitřnosti    ≤ +3  °C

Mleté maso (z provozů EU)    

Mleté maso (vyrobené a prodávané na místě)  ≤ +2  °C

Masné polotovary (z provozů EU)     

Masné polotovary (vyrobené a prodávané na místě) ≤ +4  °C

Masné výrobky, lahůdky   ≤ +7  °C

Čerstvé ryby    ≤ +2  °C

Uzené ryby    ≤ +7  °C

Maso, ryby – mražené   ≤ -12 °C

Maso, ryby – hluboce zmrazené  ≤ -18 °C

Hluboce zbrazené produkty  ≤ -18 °C

Zmrzlina    ≤ -18 °C

Mléčné výrobky doporučeno          ≤ +10 °C

Pečivo s nepropečenou náplní          ≤ +7   °C

Vejce (od 18. dne od snůšky)      +5 ... +8 °C

     

Čerstvé maso (kopytnatci, velká divoká zvěř)  ≤ +7  °C

Čerstvá drůbež, zaječí, drobná zvěřina  ≤ +4  °C

Vnitřnosti    ≤ +3  °C

Mleté maso (z provozů EU)  ≤ +2  °C 

Mleté maso (vyrobené a prodávané na místě)  ≤ +7  °C

Masné polotovary (z provozů EU)  ≤ +4  °C 

Masné polotovary (vyrobené a prodávané na místě) ≤ +7  °C

Masné výrobky, lahůdky   ≤ +7  °C

Čerstvé ryby    ≤ +2  °C

Uzené ryby    ≤ +7  °C

Maso, ryby – mražené   ≤ -12 °C

Maso, ryby – hluboce zmrazené  ≤ -18 °C

Hluboce zbrazené produkty  ≤ -18 °C

Zmrzlina    ≤ -18 °C

Mléčné výrobky doporučeno  ≤ +7  °C

Pečivo s nepropečenou náplní          ≤ +7  °C

Vejce (od 18. dne od snůšky)      +5 ... +8 °C

Ve skladu

Teplé pokrmy      

pro rychlý výdej            ≤ +65 °C

Studené pokrmy      

lahůdky, syrová strava, nářezové mísy          ≤ +7   °C 

nekonzervované saláty, dresingy (mléko, vejce),    

dezerty            ≤ +7   °C

Zmrzlina            ≤ +12 °C

Na prodejních pultech

Při příjmu zboží

Důležité 
hraniční hodnoty teploty.

Kontrola teploty v příjmu zboží pomocí testo Saveris 



Testo, s.r.o.

Jinonická 80
158 00 Praha 5

tel.: 222 266 700
fax: 222 266 748

e-mail: info@testo.cz

www.testo.cz
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Po desetiletí je firma Testo spolehlivým partnerem v 

potravinářství. Naše měřicí technika a aplikace měření jsou 

denně používány výrobci potravin, supermarkety, restaura-

cemi a cateringovými provozy a jsou nepostradatelné pro 

zajišťování kvality. 

Úzká diskuse s našimi zákazníky ukazuje: jenom přesně 

měřit, to nestačí. Mnohem více jde o robustní, snadno  

ovladatelné aplikace měření, které za Vás, například díky 

automatické dokumentaci, práci převezmou a pomohou 

šetřit čas a finanční prostředky.  

Váš expert pro bezpečnost potravin.
60 let úspěšně v měřicí technice:  
s kořeny ve Schwarzwaldu, doma po celém světě.

Dceřiná společnost

Obchodní partner


