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Asia  
Valvontasuunnitelman mukainen seurantatarkastus

Toimija Saani Avoin yhtiö (2674702-2)

Kohde Tasty Food

Katajakatu 10, 53810 LAPPEENRANTA

Toiminnan nimi Tasty Food

Toiminta Ravintolatoiminta

Aika 15.12.2022

  

Läsnäolijat

Tarkastaja Anne-Mari Kauppinen

Toimipaikan edustaja Sued Ashhad

Muut tarkastajat Panu Kiianen
 

Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet
1. OMAVALVONTASUUNNITELMA

1.6. Omavalvonnan yleinen vaatimustenmukaisuus

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Omavalvontasuunnitelma on päivitetty ja on tarkastettavissa. Omavalvontasuunnitelmaan on lisätty 
intialaisten ruokien valmistus ja hygieeniset työtavat raaka-aineiden esikäsittelyssä.
 
3. TILOJEN, PINTOJEN JA VÄLINEIDEN PUHTAUS

3.2. Työvälineiden, laitteiden ja siivousvälineiden puhtaus

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Huuva ja rasvasuodattimet sekä putket on puhdistettu ja olivat erittäin puhtaat tarkastushetkellä.
 
12. ELINTARVIKEKOHTAISET ERITYISVAATIMUKSET

12.3. Nimisuojatut elintarvikkeet

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Ravintolan kotisivujen tuotetiedot on päivitetty ja sana feta on korvattu sanalla salaattijuusto, koska 
käytettävä juuston on salaattijuustoa. Toimijan kertoman mukaan myös online-sivustoille (Wolt ja 
Foodora) on sana feta korvattu sanalla salaattijuusto.
 
Ravintolassa on selkeästi esillä tieto että feta on salaattijuustoa.
 
Ravintolan ruokalistat ja mainostaulu on päivityksessä ja menossa painoon. Ruokalistat ja mainostaulu 
vaihdetaan uusiin heti kun ne saapuvat painosta. Toimija lähettää valokuvan uudesta mainostaulusta 
terveystarkastajalle sähköpostitse kun se on asennettu ravintolaan.
 
13. ELINTARVIKKEISTA ANNETTAVAT TIEDOT

13.3. Markkinointi



2 (2)

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Ravintolassa on käytössä kinkkua ja pizzasuikaletta.
Ravintolan kotisivujen tuotetiedot on päivitetty ja sana kinkku on korvattu sanalla pizzasuikale, niissä 
tuotteissa, joissa pizzasuikaletta käytetään. Toimijan kertoman mukaan myös online-sivustoille (Wolt ja 
Foodora) sana kinkku on korvattu sanalla pizzasuikale, niissä tuotteissa, joissa pizzasuikaletta 
käytetään.
 
Ravintolassa on selkeästi esillä tieto että käytössä on pizzasuikaletta.
 
Ravintolan ruokalistat ja mainostaulu on päivityksessä ja menossa painoon. Ruokalistat ja mainostaulu 
vaihdetaan uusiin heti kun ne saapuvat painosta. Toimija lähettää valokuvan uudesta mainostaulusta 
terveystarkastajalle sähköpostitse kun se on asennettu ravintolaan.
 
  

Lisätiedot
 
Yleistä
 
Tarkastuksen toimittaminen ei merkitse kannanottoa tarkastamatta jäävien asioiden turvallisuuden 
osalta. Vastuu toiminnasta on toimijalla.
 
Rekisteröidyn elintarviketoiminnan valvonnan perusmaksu peritään vuosittain. Toimijan on viivytyksettä 
ilmoitettava elintarvikevalvontaviranomaiselle elintarvikehuoneiston toiminnan muutoksista, toiminnan 
keskeyttämisestä tai toiminnan lopettamisesta. Perusmaksun periminen lopetetaan lopetus-
/keskeytysilmoituksen saamisesta seuraavana vuonna.
 
Sovelletut säännökset
 
 
Elintarvikelaki 297/2021
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta EY N:o 852/2004
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja 
vaatimuksista EY N:o 178/2002
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta 
kuluttajille
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 834/2014
 
  

Maksu 90,00 €
 
Maksuperusteet
 
 
Elintarvikelaki 73§ Maksutaksan mukainen maksu (alv 0 %). Maksu on määritelty maksutaksan 9 § 
mukaisesti. Ympäristölautakunta 21.12.2021 § 41.
  

  

Tarkastaja Anne-Mari Kauppinen

TERVEYSTARKASTAJA

+358407596594

anne-mari.kauppinen@lappeenranta.fi

 

Jakelu Toiminnanharjoittaja



Oiva-raportti • Oiva-rapporten
Elintarvikevalvonta • Livsmedelstillsyn
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Valvontakohde • Tillsynsobjekt

Tasty Food
Katajakatu 10, 53810 LAPPEENRANTA

Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion

15.12.2022

Arvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles ST

Oivallinen /
Utmärkt 4

Hyvä / Bra

Korjattavaa /
Bör korrigeras

Huono / Dålig

Huomiot • Observation

Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner

15.11.2022

28.09.2021

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 15.12.2022
Omavalvontasuunnitelma / 
Planen för egenkontroll

Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus / 
Lokalernas, ytornas och redskapens renhet

Elintarvikekohtaiset erityisvaatimukset / 
Särskilda krav på enskilda livsmedel

Elintarvikkeista annettavat tiedot / 
Informationen som skall ges om livsmedel

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

T

Valvontayksikkö Raportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 26.12.2022 /
Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 26.12.2022
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