
SEZNAM KRITICKÝCH BODÙ 
HACCP 

Hofmann Bohemia – partner gastronomie s.r.o 
Chebská ul. 2096 
356 71 Sokolov 

telefon:                 352 467 565                                                                                                                                       série:  S-129 / 65548396 
telefonní hotline: 777 880 044 

 
0102      Skladování potravin – zelenina,  mléèné výrobky,  koloniál,  maso,  polotovary,  atd. 
  

Znak Mez Postup  
sledování 

Doba  
sledování 

Nápravná opatøení Ovìøení metody 

Teplota 
Vlhkost 
Trvanlivost 
 

Podle 
požadavkù 
pro danou 
potravinu 

Sledování teploty 
chladicích a  mrazicích 
zaøízení.  
Sledovat teplotu a vlhkost 
v ostatních skladovacích 
prostorách.    
Kontrola trvanlivosti 
potravin. 

Dvakrát za smìnu kontrola 
teplot v chladícím a 
mrazicím zaøízení a zápis 
do evidenèního listu. 
Vizuální kontrola teploty a 
vlhkosti v ostatních 
skladovacích prostorách.  
Kontrola trvanlivosti 
potravin.      

Oprava zaøízení. 
Pøeskladnìní potravin. 
Pozastavení zpracování 
nevyhovujících  
potravin. 
Spotøeba pøed ukonèení 
trvanlivosti potravin.  

Namátková kontrola 
funkènosti teplomìrù, 
vlhkomìrù. 
Pøezkoušení 
pracovníkù. 

 
0202      Tepelná úprava – zeleniny, omáèky, polévky, atd. 
 

Znak Mez Postup  
sledování 

Doba  
sledování 

Nápravná opatøení Ovìøení metody 

Pro-
vaøenost 
 
Teplota  
doba 

Dodržovat 
èas vaøení 
 
+ 75 C       
5 minut 

Smyslová zkouška    
Dodržení výrobní praxe. 
Dodržení doby vaøení 
Mìøení teploty vpichovým 
teplomìrem pøed 
ukonèením tepelné úpravy 

Pøi každém vaøení smyslová 
zkouška .  
5 minut pøed ukonèením 
tepelné úpravy 
Zmìøit teplotu vpichovým 
teplomìrem a provést zápis do 
evidenèního listu. 
 1x za smìnu 

Pokraèovat v tepelné 
úpravì   

Namátková kontrola 
pracovníkù 

                         

                                                  
0203      Dohotovení - dochucení koøením  (zeleniny, omáèky, polévky, atd.)   

  
Znak Mez Postup  

sledování 
Doba  

sledování 
Nápravná opatøení Ovìøení metody 

Teplota  
doba 

+ 75 C       
5 minut 

Mìøení teploty vpichovým 
teplomìrem pøed 
ukonèením tepelné úpravy 

Pøi dosažení 75 °C 

sledovat èas a zápis do 
evidenèního listu                                                                                    

Pøi nedodržení 
teploty a èasu 
opakovat 

Namátková kontrola   
teploty          

   
 
0204      Dohotovení – vejci (zeleniny, omáèky, polévky, atd.)   

  
Znak Mez Postup  

sledování 
Doba  

sledování 
Nápravná opatøení Ovìøení metody 

Teplota  
doba 

+ 75 C      
 5 minut 

Po pøidání vajec  
5 min. vaøit pøi mini. teplotì 
75 C 

Pøi dosažení 75 °C 

sledovat èas a zápis do 
evidenèního listu                                                                          

Pøi nedodržení 
teploty a èasu 
opakovat 

Namátková kontrola  
teploty          

   
 
0355      Tepelná úprava (peèení) - tìst (pizza, sladké pokrmy, atd.)  
  

Znak Mez Postup  
sledování 

Doba  
sledování 

Nápravná opatøení Ovìøení metody 

Pro-
peèenost    
Teplota 

Dodržovat 
èas peèení    
+ 78 C v 
jádøe    

Smyslová zkouška vpichem 
a dodržení doby peèení .  
Mìøení teploty vpichovým 
teplomìrem pøed ukonèení 
tepelné úpravy.    

Pøi každém peèení smyslová 
zkouška vpichem a dodržet 
dobu peèení. 
Zmìøit teplotu  vpichovým 
teplomìrem a provést zápis do 
evidenèního listu.   
1x za smìnu  

Pokraèovat v tepelné 
úpravì  

Namátková kontrola  
  

 


