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Akce s podtitulem Rajská Břeclav nabízí návštěvníkům řadu specialit z rajčat, která dozrávají nejvíce
právě ve druhé polovině léta. Letos se jednalo o již 6. ročník této gastronomické akce, při které mohli
účastníci ochutnat speciality z rajčat domácí kuchyně (koláče, saláty, polévky, džusy) i pokrmy exotické
kuchyně (arménská, argentinská, Latinská Amerika) - paella, cerdo, criolla, empanada, huascha, locro
apod. Novinkou letošního ročníku byl „burčák“ z rajčat, který vyrobilo vinařství Kurka.

Pracovnice oddělení hygieny výživy Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem
v Brně, územní pracoviště Břeclav, provedly kontroly ve 20 prodejních stáncích nabízejících pokrmy
z rajčat a ve 2 provozovnách stravovacích služeb, které se do akce „Slavnosti rajčat“ zapojily (koštovna,
kavárna). Kontroly ve stáncích byly cíleně zaměřeny na dodržování zásad osobní hygieny, tj. zajištění
vhodného zařízení k mytí a osušení rukou pracovníků stánků a úroveň provozní čistoty. Dále byly
kontrolovány teplotní podmínky při skladování potravin a výdeji pokrmů. Byla kontrolována data
použitelnosti jednotlivých druhů potravin. Pracovnice také kontrolovaly, zda mají prodávající platné
zdravotní průkazy. Pozornost byla také zaměřena na značení alergenů u jednotlivých pokrmů a viditelné
umístění textu o zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. V rámci kontrol byly
zjištěny nedostatky zejména v zajištění tekoucí vody a odpovídajících prostředků na mytí a hygienické
osušení rukou. V průběhu dozoru byly tyto nedostatky odstraněny. I přesto musely být ve třech
případech uloženy sankcí v celkové výši 18 000 Kč (nedodržování osobní hygieny při manipulaci se
syrovým masem, skladování potravin a pokrmů při nevyhovujících podmínkách). V jednom případě
musel být stánek s kynutými bramboráčky okamžitě uzavřen z důvodu nevyhovujícího skladování
surovin, nedoložení dodacích listů včetně nedodržení zásad osobní hygieny kontrolovanou osobou.
Sanitární zázemí pro pracovníky v potravinářských podniků bylo zajištěno v objektech města Břeclav synagoga a Lichtenštejnský dům.
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