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Κεθάιαην 1.
ΓΖΟΑΓΩΓΕ
Οη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ παξαγσγή πγηεηλψλ θαη αζθαιψλ
ηξνθίκσλ. Αζθαιέο είλαη ην ηξφθηκν ην νπνίν κπνξεί λα θαηαλαισζεί ρσξίο λα πξνθαιέζεη
αζζέλεηα (ηξνθηθή δειεηεξίαζε) ή άιιε βιάβε ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή. Απηφ ζεκαίλεη φηη
ηα αζθαιή ηξόθηκα δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο, επηθίλδπλεο
ρεκηθέο νπζίεο ή μέλα ζψκαηα. Αληίζεηα, κε αζθαιέο είλαη ην ηξφθηκν ην νπνίν πεξηέρεη
παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο, επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο ή μέλα ζψκαηα θαη κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ζνβαξέο βιάβεο ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή.
Ζ παξαγσγή αζθαιώλ ηξνθίκσλ θαη ε πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ θαηαλαισηή, είλαη
ππνρξέσζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κηα επηρείξεζε ηξνθίκσλ. Όινη φζνη αζρνινχληαη κε ηε
δηαρείξηζε ηξνθίκσλ (πξνεηνηκαζία, επεμεξγαζία, ζπζθεπαζία, απνζήθεπζε, δηάζεζε θαη
πψιεζε) , πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη κπνξεί λα επηδξάζνπλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο
ησλ ηξνθίκσλ.
Πξνζπάζεηα όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κία επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη ε παξαγσγή
αζθαιώλ ηξνθίκσλ.

Παξαγσγή αζθαιώλ ηξνθίκσλ ζεκαίλεη:



πκθσλία κε ηε λνκνζεζία

Παξαγσγή επηθίλδπλσλ ηξνθίκσλ
ζεκαίλεη:



Καιή θήκε, επραξηζηεκέλνη πειάηεο


Αχμεζε ηνπ θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο

Γπζθήκεζε, θαηαγγειίεο



Αχμεζε ηεο πειαηείαο




Ννκηθέο θπξψζεηο, πξφζηηκα
Απψιεηα ηεο πειαηείαο

Μείσζε θέξδνπο, θιείζηκν ηεο
επηρείξεζεο

Ζ παξαγσγή αζθαιψλ ηξνθίκσλ είλαη απαίηεζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε απηήο
ηεο απαίηεζεο βνεζά ζεκαληηθά ε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε βαζηθέο αξρέο πγηεηλήο
ησλ ηξνθίκσλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ ην εγρεηξίδην θαη αθνξνχλ :
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-

Πξνζσπηθφ λενδηνξηδφκελν ζηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ,

-

Πξνζσπηθφ πνπ δηαρεηξίδεηαη έκκεζα ηξφθηκα

-

Πξνζσπηθφ πνπ δηαρεηξίδεηαη άκεζα ηξφθηκα

-

Δπηρεηξεκαηίεο ή ππεπζχλνπο επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ
ηξνθίκσλ

Ζ εθπαίδεπζε απηή ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP ,
ζηηο επηρεηξήζεηο φπνπ απαηηείηαη ε πιήξεο ηεθκεξίσζε ηνπ .
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Κεθάιαην 2.
ΑΟΘΓΚΓΖΓΟ ΝΜΡ ΝΞΜΗΑΘΜΡΚΠΑΖ ΑΝΜ ΠΑ ΠΞΜΦΖΙΑ
Ζ θαηαλάισζε κνιπζκέλεο ηξνθήο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηξνθηθή δειεηεξίαζε , αζζέλεηα κε
έληνλα ζπκπηψκαηα , ε εθδήισζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα γίλεη απφ κηζή ψξα κεηά ηελ
θαηαλάισζε ηεο ηξνθήο έσο ηξεηο εκέξεο.
Άηνκα φπσο βξέθε, ειηθησκέλνη, αζζελείο, άηνκα ζε αλάξξσζε, έγθπεο γπλαίθεο θιπ.
παξνπζηάδνπλ κεγάιε επαηζζεζία ζηηο ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο. Οη πεξηζζφηεξεο ηξνθηθέο
δειεηεξηάζεηο νθείινληαη ζε επηκφιπλζε ησλ ηξνθίκσλ απφ ιαλζαζκέλνπο ρεηξηζκνχο ηνπ
πξνζσπηθνχ.

2.1 Οη ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο πξνθαινύληαη θπξίσο από:
 Μηθξννξγαληζκνύο, φπσο ηα βαθηήξηα, νη ηνί θαη νη κχθεηεο. Οη κηθξννξγαληζκνί
παξάγνπλ πνιιέο θνξέο ηνμίλεο νη νπνίεο πξνθαινχλ θαη απηέο ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο. Οη
πεξηζζφηεξεο ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο πξνθαινχληαη απφ παζνγόλα βαθηήξηα. Απηφο είλαη
ν πην ζπλεζηζκέλνο θαη ζεκαληηθφο ηχπνο ηξνθηθψλ δειεηεξηάζεσλ θαη ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ ζάλαην. πλήζσο απαηηείηαη κεγάινο αξηζκφο
βαθηεξίσλ γηα λα πξνθιεζεί κηα ηξνθηθή δειεηεξίαζε, αιιά πνιιέο θνξέο θαη έλα κφλν
θχηηαξν κπνξεί λα πξνθαιέζεη αζζέλεηα. Δθηόο από ηα βαθηήξηα αζζέλεηεο κπνξνύλ λα
πξνθαιέζνπλ θαη νη ηνί , ηα παξάζηηα θαη νη κύθεηεο.
Γηα λα πξνθιεζεί ηξνθηθή δειεηεξίαζε πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ ηξία ζηνηρεία:
 Σν ηξφθηκν λα έρεη επηκνιπλζεί απφ παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο.
 Σν κνιπζκέλν ηξφθηκν λα παξακείλεη γηα αξθεηφ δηάζηεκα ζε θαηάιιειεο, γηα ηελ
αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ, ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο.
 Καηαλάισζε αξθεηήο πνζφηεηαο ηξνθίκνπ ψζηε λα ππάξρεη ζ΄ απηήλ ηέηνηνο
πιεζπζκφο κηθξννξγαληζκψλ πνπ ζα είλαη ηθαλφο λα πξνθαιέζεη ηξνθηθή
δειεηεξίαζε.
 Δπηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο, φπσο ηα απνξξππαληηθά, ηα απνιπκαληηθά, ηα εληνκνθηφλα,
πξφζζεηα ηξνθίκσλ θιπ . Απφ ηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο
ρεκηθέο νπζίεο ε αζζέλεηα δελ εθδειψλεηαη ακέζσο αιιά καθξνρξφληα. Ζ παξνπζία
επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηα ηξφθηκα νθείιεηαη ζπλήζσο ζε ιάζνο ρεηξηζκνχο ηνπ πξνζσπηθνχ
ζε κία επηρείξεζε ηξνθίκσλ.
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 Άιινπο παξάγνληεο, φπσο ηα δειεηεξηψδε καληηάξηα.

2.2 πκπηώκαηα ηξνθηθήο δειεηεξίαζεο
Σα ζπκπηψκαηα κηαο ηξνθηθήο δειεηεξίαζεο είλαη ζπλήζσο :
 Ναπηία
 Δκεηφο
 Γηάξξνηα
 Ππξεηφο, πνλνθέθαινο
 ηνκαρηθφο θαη θνηιηαθφο πφλνο

2.3 Πόζν ζπρλέο είλαη νη ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο ;
Ο αξηζκφο αλαθνξψλ γηα ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο δείρλεη κηα ηάζε αχμεζεο ηα ηειεπηαία
ρξφληα, παξ΄ φηη εθαξκφδνληαη πςειφηεξα πξφηππα πγηεηλήο θαη ππάξρεη ζπλεηδεηνπνίεζε γηα
ηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ απηέο ηηο δειεηεξηάζεηο.
Οξηζκέλνη απφ ηνπο ιφγνπο πνπ κεξηθά εμεγνχλ απηφ ην θαηλφκελν είλαη νη παξαθάησ:
 Ζ αχμεζε ησλ ξπζκψλ εθηξνθήο δψσλ φπσο νη ρνίξνη θαη ηα θνηφπνπια. Οη δσνηξνθέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηξνθή είλαη ζπρλά κνιπζκέλεο κε Salmonella θαη ε πςειή
ππθλφηεηα ησλ δψσλ δηεπθνιχλεη ηελ εμάπισζε ηεο.
 Ο ηξφπνο δσήο έρεη αιιάμεη. Οη εξγαδφκελνη ηξψλε ηνπιάρηζηνλ έλα γεχκα ηελ εκέξα έμσ
θαη φρη ζην ζπίηη. Έλα ιάζνο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ζηελ θνπδίλα ηνπ εζηηαηνξίνπ ζα
επεξεάζεη έλαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξν αξηζκφ αηφκσλ απ΄ φηη αλ ην ιάζνο γηλφηαλ ζηελ
θνπδίλα ηνπ ζπηηηνχ καο.
 Σα εζηηαηφξηα θαη νη ππφινηπνη ρψξνη εζηίαζεο, δηαζέηνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο κεγαιχηεξε
πνηθηιία γεπκάησλ απ΄ φηη ζην παξειζφλ. Απηή ε κεγάιε πνηθηιία αλαγθάδεη ηνπο ρεηξηζηέο
λα πξνεηνηκάδνπλ ηα ηξφθηκα θαη λα ηα δηαηεξνχλ δεζηά κέρξη ην ζεξβίξηζκα ηνπο.
 Τπάξρεη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εζηηαηνξίσλ πνπ πξνζθέξνπλ γεχκαηα γηα «ην δξφκν». Σν
γεχκα ζπλήζσο εηνηκάδεηαη θαη θαηά ηελ πψιεζε επαλαζεξκαίλεηαη. Αλ κεηά ην καγείξεκα,
ε ςχμε δελ είλαη αξθεηά γξήγνξε, ή αλάκεζα ζην καγείξεκα θαη ηελ επαλαζέξκαλζε δελ
δηαηεξείηαη ζην ςπγείν, ππάξρεη πηζαλφηεηα λα αλαπηπρζνχλ βαθηήξηα.
 Ζ βηνκεραληθή παξαγσγή ηξνθίκσλ ζε κεγάιε θιίκαθα έρεη νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ
ηξνθηθψλ δειεηεξηάζεσλ. Παξ΄ φηη νη δηαδηθαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ππφ απζηεξά
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ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, έλα κηθξφ ιάζνο ζε θάπνην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε ρηιηάδεο ζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα πνπ ζα δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά.
 Αξθεηέο λνηθνθπξέο ζήκεξα εξγάδνληαη θη έηζη ε ζπλήζεηα ηεο θαζεκεξηλήο πξνκήζεηαο κε
ηα απαξαίηεηα ηξφθηκα έρεη αιιάμεη. Σψξα, ε πξνκήζεηα κε ηα απαξαίηεηα γίλεηαη κία θνξά
ηελ εβδνκάδα. Έηζη απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο γηα ιάζνο απνζήθεπζε ησλ ηξνθίκσλ.
Δπίζεο, ζπρλά ηα γεχκαηα πξνεηνηκάδνληαη θαη επαλαζεξκαίλνληαη πξηλ θαηαλαισζνχλ.
 Έρεη παξαηεξεζεί φηη ππάξρεη ζπγθέληξσζε ησλ επηδεκηψλ ηξνθηκνγελψλ δειεηεξηάζεσλ
θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. πλήζσο, απηνχο ηνπο κήλεο παξαηεξείηαη ε ζπλήζεηα λα
ζπζθεπάδνληαη ηξφθηκα πνπ ζα θαηαλαισζνχλ εθηφο ηεο νηθίαο. Σα ηξφθηκα εθηίζεληαη ζε
πςειέο ζεξκνθξαζίεο γηα αξθεηέο ψξεο πξηλ ηελ θαηαλάισζε ηνπο. Θα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη παγνθχζηεηο θαη αηνκηθά ςπγεία γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ηξνθίκσλ ζε
εθδξνκέο θαη πηθ-ληθ. Δπίζεο, νη κχγεο απνηεινχλ θίλδπλν θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο.
 Αλεθπαίδεπηνη ρεηξηζηέο ηξνθίκσλ πξνζιακβάλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαινθαηξηλψλ
κελψλ γηα λα αληεπεμέιζνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηνλ απμεκέλν θφξην εξγαζίαο. Όινη νη
ρεηξηζηέο ζα πξέπεη λα πεξάζνπλ απφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη λα ηεινχλ ππφ
παξαθνινχζεζε, ηδηαίηεξα ηηο πξψηεο κέξεο εξγαζίαο ηνπο.

2.4 Δίδε Σξνθηθώλ δειεηεξηάζεσλ
Οη ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ κηθξννξγαληζκνχο δηαθξίλνληαη ζε
ηξνθνινηκψμεηο θαη ζε ηξνθνηνμηλψζεηο.
Οη ηξνθνινηκώμεηο πξνθαινχληαη απφ ηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ πνπ πεξηέρνπλ δσληαλνχο
παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο.
Οη ηξνθνηνμηλώζεηο πξνθαινχληαη απφ ηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ πνπ πεξηέρνπλ ηνμίλεο
κηθξννξγαληζκψλ , νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη θαζψο νη κηθξννξγαληζκνί αλαπηχζζνληαη ζηα
κνιπζκέλα ηξφθηκα. Σα ζπκπηψκαηα κίαο ηξνθνηνμίλσζεο εκθαλίδνληαη ζρεδφλ κεηά απφ 30 ιεπηά
έσο δχν ψξεο απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ κνιπζκέλσλ ηξνθίκσλ, ελψ ηεο ηξνθνινίκσμεο κεηά απφ
δχν ψξεο έσο ηξεηο εκέξεο.
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Πίλαθαο 1. πκπηώκαηα θαη ρξόλνη εκθάληζήο ηξνθηθώλ δειεηεξηάζεσλ
Αηηηνινγηθόο
παξάγνληαο
Staphylococcus aureus
(ηαθπιφθνθθνο)
Escherichia coli
(Κνινβαθηεξίδην)
Salmonella

Σξνθνηνμίλσζε

Listeria monocytogenes

Σξνθνινίκσμε

Clostridium botulinum

Σξνθνηνμίλσζε

C. perfringens

Σξνθνινίκσμε

Bacillus cereus

Υξόλνο εκθάληζεο

Δίδνο ηξνθνδειεηεξίαζεο

ζπκπησκάησλ
1 - 7 ψξεο,
ζπλήζσο 2 - 4 ψξεο
2 – 8 ψξεο

Σξνθνινίκσμε
Σξνθνινίκσμε

Σξνθνηνμίλσζε-εκεηηθή κνξθή

6 – 48 ψξεο,
ζπλήζσο 12 – 36 ψξεο
3 – 70 εκέξεο,
ζπλήζσο 3 εβδνκάδεο
4 ψξεο – 8 εκέξεο,
ζπλήζσο 18 – 36 ψξεο
8 - 22 ψξεο,
ζπλήζσο 10 – 12 ψξεο
½ - 6 ψξεο

Σξνθνινίκσμε-Γηαξξντθή κνξθή

6 - 15 ψξεο

Δθαηνληάδεο θξνχζκαηα ηξνθηθψλ δειεηεξηάζεσλ αλαθέξνληαη θάζε ρξφλν ζηηο ηνπηθέο
πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή κνιπζκέλσλ
ηξνθίκσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζε βιάβεο ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή είλαη :
 Ζ παξαγσγή ηξνθίκσλ ρξεζηκνπνηψληαο κνιπζκέλεο πξψηεο χιεο.
 Ζ επηκφιπλζε ησλ ηξνθίκσλ απφ παζνγφλα βαθηήξηα, επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο ή μέλα
ζψκαηα (γπαιηά, έληνκα, κέηαιια).
 Ζ επηβίσζε παζνγφλσλ βαθηεξίσλ ιφγσ κε ζσζηήο επεμεξγαζίαο ησλ ηξνθίκσλ θαη
θπξίσο ζεξκηθήο (καγείξεκα, ςήζηκν, βξάζηκν θ.ι.π.).
 Ζ δηαηήξεζε ησλ ηξνθίκσλ ζε ιάζνο ζεξκνθξαζία, πνπ νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ
ησλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ ππάξρνπλ ζε απηά.
Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ηξνθηθψλ δειεηεξηάζεσλ πξνθαινχληαη απφ παζνγφλα βαθηήξηα
φπσο ε Salmonella, ν S. aureus, ε E. coli, ην C. perfringens, ην V. parahaemolyticus θαη ην
Campylobacter.

10

Πίλαθαο 2. Σξνθηθέο δειεηεξηάζεηο πνπ πξνθαινύληαη από βαθηήξηα
Βαθηήξηα
αικνλέια
(Salmonella)
ηαθπιόθνθθνο
(Staphylococcus)

Πεγή πξνέιεπζεο
Απγά, γάια, σκφ θξέαο θαη
πνπιεξηθά, έληνκα,
πεξηηηψκαηα
Γέξκα, κχηε, ζηφκα,
ηξαχκαηα, πιεγέο, λσπφ
γάια

Escherichia coli

Έληεξα αλζξψπσλ θαη δψσλ,
δεκεηξηαθά, λεξφ, σκφ θξέαο
θαη γάια, ηπξί, ζαιάηεο

Listeria

Αθαηέξγαζην γάια, καιαθά
ηπξηά, παγσηφ, ιαραληθά,
πνπιεξηθά, ςάξηα.

Clostridium
botulinum
Clostridium
perfringens

Υψκα, σκά ςάξηα θαη θξέαο,
ρνξηαξηθά, πξντφληα θξέαηνο
θαη ςαξηψλ
Πεξηηηψκαηα, ζθφλε, έληνκα,
ζνχπεο θξέαο λσπφ ή ιάζνο
καγεηξεκέλν.

πκπηώκαηα πνπ πξνθαινύλ
Ναπηία, δηάξξνηα, εκεηφο, ππξεηφ,
θνηιηαθνί ζπαζκνί, θαη πνλνθέθαινο.
Ναπηία, εκεηφο, δηάξξνηα, θνηιηαθνί
πφλνη, ζπαζκνί, εμάληιεζε,
ππνζεξκία.
Ήπηα ή έληνλε δηάξξνηα, εκεηφο,
ζπαζκνί, αθπδάησζε, ζηνκαρηθνί
πφλνη, ππξεηφο, λεθξηθέο βιάβεο ή
αλεπάξθεηα.
Σα πγηή άηνκα εκθαλίδνπλ ειαθξά
ζπκπηψκαηα. Έληνλεο κνξθέο
ιηζηεξίσζεο πξνθαινχλ ζεςαηκία,
απνβνιή ζηηο εγθχνπο, κεληγγίηηδα,
εγθεθαιίηηδα.
Γπζθνιία ζηελ αλαπλνή θαη
θαηάπνζε, ζνιή ή δηπιή φξαζε,
παξάιπζε ησλ θξαληαθψλ λεχξσλ.
Ναπηία, εκεηφο, ζηνκαρηθνί πφλνη,
δηάξξνηα, ππξεηφο θαη πνλνθέθαινο.
Ππξεηφο, πνλνθέθαινο, λαπηία,
κπτθνί πφλνη, δηάξξνηα, θνηιηαθνί
πφλνη, πηζαλή αηκνξξαγία.
Γηάξξνηα, θνηιηαθνί ζπαζκνί,
ππξεηφο, εκεηφο. Έληνλα θξνχζκαηα
απφ S.dysenteriae κπνξνχλ λα
πξνθαιέζνπλ ζεςαηκία, πλεπκνλία ή
πεξηηνλίηηδα.

Campylobacter
jejuni

Χκά πνπιεξηθά, γάια,
πξντφληα θξέαηνο

Shigella spp.

Γάια, γαιαθηνθνκηθά, λεξφ
ιαραληθά, πνπιεξηθά

Vibrio
parahemolyticus

Χκά ςάξηα, ή θαθψο
καγεηξεκέλα, ζαιαζζηλά,
νζηξαθνεηδή

Κνηιηαθνί ζπαζκνί, λαπηία, εκεηφο,
πνλνθέθαινο, δηάξξνηα, ππξεηφο.

Vibrio cholerae

Θαιαζζηλά, σκά ςάξηα θαη
νζηξαθνεηδή

Δκεηφο, εμάληιεζε, κπτθνί ζπαζκνί,
αθπδάησζε, θαη ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο ζάλαηνο.

Bacillus cereus
Σύπνο Ι
Bacillus cereus
Σύπνο ΙΙ
Yersinia
enterocolitica

Κξέαηα, ιαραληθά, γάια,
θξέκα, ζνχπεο, πνπηίγθεο,
ζθφλε, ρψκα
Βξαζκέλν ή ηεγαληηφ ξχδη,
παηάηεο, καθαξφληα, ζθφλε,
ρψκα
Χκφ θξέαο, πξντφληα
θξέαηνο, ιαραληθά, γάια θαη
γαιαθηνθνκηθά

Γηάξξνηα, θνηιηαθνί ζπαζκνί, λαπηία.
Ναπηία, εκεηφο, θνηιηαθνί ζπαζκνί,
δηάξξνηα.
Γηάξξνηα θαη/ ή εκεηφο, ππξεηφο θαη
θνηιηαθνί πφλνη.
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2.5 Βαθηήξηα
Σα βαθηήξηα είλαη κηθξνζθνπηθνί νξγαληζκνί θαη δελ είλαη νξαηνί κε γπκλφ κάηη. Πνιιά
βαθηήξηα είλαη ρξήζηκα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηξνθίκσλ φπσο ηπξηψλ θαη
γηανπξηηνχ, άιια πξνθαινχλ αιινηψζεηο ζηα ηξφθηκα φπσο ζήςε, δπζνζκία, ηάγγηζε θαη
νξηζκέλα πξνθαινχλ αζζέλεηεο ζηνλ άλζξσπν φπσο ηχθν, δηάξξνηα, ππξεηφ θ.ι.π.
2.5.1. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά παζνγόλσλ βαθηεξίσλ
Σα βαθηήξηα πνπ πξνθαινχλ ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο έρνπλ κεξηθά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά:
 Δίλαη δσληαλνί κνλνθχηηαξνη νξγαληζκνί.
 Μπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο κε ηα ηξφθηκα, ην λεξφ, ηνλ
άλζξσπν ή ηα έληνκα.
 Τπφ επλντθέο ζπλζήθεο, κπνξνχλ λα πνιιαπιαζηαζηνχλ πνιχ γξήγνξα.
 Μεξηθά κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ ηελ ςχμε.
 Μεξηθά κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζπφξηα κε ηα νπνία επηδνχλ ζε αληίμνεο ζπλζήθεο
φπσο ζεξκνθξαζίαο, παξνπζίαο απνιπκαληηθψλ, θ.ά.
 Μεξηθά πξνθαινχλ αιινηψζεηο ζηα ηξφθηκα ελψ άιια πξνθαινχλ αζζέλεηεο
 Μεξηθά βαθηήξηα παξάγνπλ ηνμίλεο ζηα ηξφθηκα θαηά ηε θάζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπο
ή ηνπ ζαλάηνπ ηνπο θαη νη ηνμίλεο απηέο πξνθαινχλ αζζέλεηα
2.5.2. πόξηα βαθηεξίσλ
Όπσο αλαθέξζεθε, νξηζκέλα βαθηήξηα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαηξαπνχλ ζε ζπφξηα. Σα
ζπφξηα έρνπλ ζηξνγγπιή κνξθή θαη δεκηνπξγνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ βαθηεξηαθνχ θπηηάξνπ,
ελψ ην ππφινηπν θχηηαξν απνζπληίζεηαη ζηαδηαθά.
Σα ζπφξηα δεκηνπξγνχληαη ππφ αληίμνεο γηα ηα θχηηαξα ζπλζήθεο θαη είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθά
ζε παξάγνληεο φπσο, ε ζεξκφηεηα θαη ρεκηθέο νπζίεο, νη νπνίνη ζα ζθφησλαλ ηα θχηηαξα.
Μπνξνχλ λα επηβηψζνπλ ζε λεξφ πνπ βξάδεη γηα ηνπιάρηζηνλ 4 ψξεο, κε απνηέιεζκα νη
ζπλεζηζκέλεο ζπλζήθεο καγεηξέκαηνο λα κελ ηα θαηαζηξέθνπλ. Μπνξνχλ λα επηβηψζνπλ γηα
ρξφληα ρσξίο ηξνθή ή λεξφ αιιά φηαλ νη ζπλζήθεο γίλνπλ επλντθέο, ηα ζπφξηα κεηαηξέπνληαη
μαλά ζε θχηηαξα βαθηεξίσλ ηα νπνία θαη πνιιαπιαζηάδνληαη.
2.5.3. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ βαθηεξίσλ
Σα πεξηζζφηεξα βαθηήξηα ρξεηάδνληαη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα απμεζεί ν αξηζκφο ηνπο θαη λα
παξάγνπλ ηνμίλεο. Οη θαηάιιειεο ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ησλ βαθηεξίσλ είλαη:
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 Θ(εξκνθξαζία)/Θεξκφηεηα
 Α(ηκφζθαηξα) /Ομπγφλν
 Σ(ξνθή)
 Τ(γξαζία)
 Υ(ξφλνο)Ο(μχηεηα)
 Θεξκόηεηα/ Θεξκνθξαζία
Οη πεξηζζφηεξνη κηθξννξγαληζκνί αλαπηχζζνληαη ζε ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ 5 °C θαη 60 °C
θαη ην εχξνο απηφ ηεο ζεξκνθξαζίαο νλνκάδεηαη επηθίλδπλε δώλε. Γηα ηα παζνγφλα βαθηήξηα
ε άξηζηε ζεξκνθξαζία αλάπηπμήο ηνπο βξίζθεηαη πεξίπνπ ζηνπο 37 °C.
Ζ ςύμε (1 έσο 5 °C) επηβξαδχλεη ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκψλ , ππάξρνπλ δε βαθηήξηα
πνπ αλαπηχζζνληαη αξγά ζε ζεξκνθξαζία ςπγείνπ. Αληίζεηα νη πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο
ηεο θαηάςπμεο (-18 °C) αλ θαη δελ θαηαζηξέθνπλ ηα βαθηήξηα, ζηακαηνχλ ηελ αλάπηπμε θαη
ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπο. Όηαλ φκσο ηα βαθηήξηα απηά βξεζνχλ ζε θαηάιιειε ζεξκνθξαζία
αξρίδνπλ λα αλαπηχζζνληαη θαη λα πνιιαπιαζηάδνληαη.
Οη πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζε αληίζεζε κε ηηο ρακειέο πξνθαινχλ ζπλήζσο θαηαζηξνθή ησλ
βαθηεξίσλ. Ζ θαηαζηξνθή απηή εμαξηάηαη απφ ηελ ζεξκνθξαζία θαη ηνλ ρξφλν πνπ παξακέλεη
ην βαθηήξην ζηελ ζεξκνθξαζία απηή. Γηα ην ιφγν απηφ ην ςήζηκν ζθνηψλεη ηα πεξηζζφηεξα
παζνγφλα βαθηήξηα, αξθεί ε ζεξκνθξαζία ζην θέληξν ηνπ ηξνθίκνπ λα θζάζεη ηνπο 75 °C ή
ηνπο 70 °C γηα 2 ιεπηά. Άιιεο κέζνδνη ζεξκηθήο θαηαζηξνθήο ησλ βαθηεξίσλ είλαη ε
παζηεξίσζε θαη ε απνζηείξσζε.
Ο ρεηξηζκφο ησλ ηξνθίκσλ θαηά ηελ απφςπμε, ην καγείξεκα, ηελ ςχμε θαη ηελ αλαζέξκαλζε
πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθφο θαη λα κελ παξακείλνπλ ηα ηξφθηκα ζε ζεξκνθξαζίεο ηεο
επηθίλδπλεο δψλεο.
Οξηζκέλα βαθηήξηα είλαη δπλαηφλ λα επηδήζνπλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο δηφηη παξάγνπλ
ζπφξηα ηα νπνία είλαη αλζεθηηθά ή παξάγνπλ ηνμίλεο νη νπνίεο είλαη επίζεο αλζεθηηθέο ζηε
ζέξκαλζε.
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Πίλαθαο 3. Δπίδξαζε ζεξκνθξαζίαο ζηνπο κηθξννξγαληζκνύο
Θεξκνθξαζία βξαζκνχ

Θεξκνθξαζία

Μηθξννξγαληζκνί

100 °C

Καηαζηξνθή ησλ κηθξννξγαληζκψλ
κεηά απφ νξηζκέλε ψξα

Μαγείξεκα

>75 °C

Καηαζηξνθή ησλ κηθξννξγαληζκψλ
κεηά απφ νξηζκέλε ψξα

Γηαηήξεζε κε ζέξκαλζε

> 60 °C

Γελ αλαπηχζζνληαη νη
κηθξννξγαληζκνί

Σξφθηκα πςεινχ θηλδχλνπ

Παξακνλή ζηελ

Πνιχ γξήγνξε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ

επηθίλδπλε δψλε

ησλ κηθξννξγαληζκψλ

(5 °C έσο 60 °C)
Γηαηήξεζε κε ςχμε

1 °C έσο 5 °C

Πνιχ αξγή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
κηθξννξγαληζκψλ

Καηάςπμε

-18 °C

Καζφινπ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
κηθξννξγαληζκψλ

 Αηκόζθαηξα / Ομπγόλν
Οξηζκέλνη κηθξννξγαληζκνί ρξεηάδνληαη νμπγφλν γηα λα αλαπηπρζνχλ θαη ιέγνληαη αεξόβηνη,
ελψ άιινη αλαπηχζζνληαη απνπζία νμπγφλνπ θαη ιέγνληαη αλαεξόβηνη. Ζ αλάπηπμε ησλ
αλαεξφβησλ κηθξννξγαληζκψλ παξνπζηάδεηαη

θπξίσο ζε θνλζέξβεο κε κεξηθψο ζεξκηθά

επεμεξγαζκέλα ιαραληθά θαη θξνχηα. Οη πεξηζζφηεξνη κηθξννξγαληζκνί πνπ πξνθαινχλ
ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ παξνπζία ή απνπζία νμπγφλνπ (πξναηξεηηθνί
αλαεξφβηνη).
 Σξνθή θαη πγξαζία
Σα βαθηήξηα, φπσο φινη νη νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη ηξνθή γηα λα αλαπηπρζνχλ θαη λα απμεζνχλ
ζε αξηζκφ. Σα ηξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ κεγάιν πνζνζηφ πξσηετλψλ θαη πγξαζίαο, φπσο γηα
παξάδεηγκα ην θξέαο, ηα πνπιεξηθά, ηα απγά, ηα γαιαθηνθνκηθά, ηα ςάξηα θαη ηα νζηξαθνεηδή,
βνεζνχλ ζηελ γξήγνξε αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκψλ. Απηά ηα ηξφθηκα νλνκάδνληαη
ηξόθηκα εππαζή ή επαιινίσηα (ηξόθηκα πςεινύ θηλδύλνπ) θαη πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη
απφ επηκνιχλζεηο θαη λα δηαηεξνχληαη ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο.
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Σα αθπδαησκέλα ηξφθηκα φπσο θαη ηα ηξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ κεγάιε πνζφηεηα δάραξεο,
αιαηηνχ, νμένο ή άιισλ ζπληεξεηηθψλ δελ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ βαθηεξίσλ. Αλ φκσο
πξνζηεζεί λεξφ ζε αθπδαησκέλα ηξφθηκα, ηφηε δεκηνπξγνχληαη νη ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα ηελ
αλάπηπμε βαθηεξίσλ.
Πίλαθαο 4 . Σξόθηκα εππαζή ή επαιινίσηα (Σξόθηκα πςεινύ θηλδύλνπ)

Πξνζνρή!
ηα ηξόθηκα πςεινύ θηλδύλνπ πεξηιακβάλνληαη :


Έηνηκα πξνο θαηαλάισζε ηξφθηκα (άληνπηηο, πίηζεο, ζαιάηεο, ςεηά θνηφπνπια θαη άιια
δεζηά θαγεηά).



Μαγεηξεπκέλα ηξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ θξέαο, ςάξη, απγά, ηπξί, δεκεηξηαθά, πνπιεξηθά.



Κξχα καγεηξεπκέλα θξέαηα, ζάιηζεο, ζνχπεο, ςεηά.



Απγά θαη ηα πξντφληα ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε καγηνλέδα θαη ηα πξντφληα πνπ
πεξηέρνπλ καγηνλέδα.



Μεξηθψο καγεηξεκέλα ηξφθηκα ηα νπνία ρξεηάδνληαη ςήζηκν απφ ηνλ θαηαλαισηή, φπσο
θξέαο, ςάξη ή πίηεο πνπιεξηθψλ, πίηζεο θαη έηνηκα θαγεηά, κεξηθψο καγεηξεκέλα
ινπθάληθα.



Γάια



Γαιαθηνθνκηθά πξντφληα φπσο ηα καιαθά θξέζθα ηπξηά (κπδήζξα, αλζφηπξνο) θαη ηα
ηπξηά κε κχθεηεο (κπιε ηπξί Γαλίαο, Μπξη, Ρνθθφξ, Κακεκπέξ).



Φάξηα, νζηξαθνεηδή θαη ζαιαζζηλά φπσο νη γαξίδεο, ηα κχδηα, ηα ζηξείδηα θαη ηα
θαβνχξηα.



Καπληζηά ή παζηά θξέαηα θαη ςάξηα θνκκέλα ζε θέηεο φπσο ηα ζαιάκηα, ηα ινπθάληθα, ν
ζνισκφο, ε πέζηξνθα θαη ην ζθνπκπξί).



Μαγεηξεκέλν ξχδη



Παηέ θξεάησλ θαη ςαξηψλ, θξεαηφπηηεο, πίηεο ιαραληθψλ, πξφζζεηα γηα ζάληνπηηο.



Ραβηφιηα πνπ πεξηέρνπλ θξέαο ή ςάξη.



Δπηδφξπηα φπσο κνχο, θξέκεο θαξακειέ, πνπηίγθεο θαη ζαληηγί.



Έηνηκεο ζαιάηεο ιαραληθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ πεξηέρνπλ θξνχηα,
ξχδη, καθαξφληα θαη καγηνλέδα.



Γιπθά πνπ πεξηέρνπλ λσπά απγά ή ζνθνιάηα.
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Πίλαθαο 5. Σξόθηκα ρακεινύ θηλδύλνπ
Οξηζκέλα ηξφθηκα, ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, δελ πξνθαινχλ ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο επεηδή
δελ πξνζθέξνπλ ζηα βαθηήξηα ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο θαη
ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπο. Σξφθηκα κε πςειή ζπγθέληξσζε δάραξεο, αιαηηνχ, νμένο ή ιίπνπο
θαζψο θαη μεξά ηξφθηκα, δελ βνεζνχλ ηελ αλάπηπμε βαθηεξίσλ.


Μαξκειάδεο, ζηξφπηα, κέιη, αιίπαζηα θξέαηα. Απηά ηα ηξφθηκα δελ πξνθαινχλ
ζπλήζσο ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο δηφηη πεξηέρνπλ πςειέο ζπγθεληξψζεηο δάραξεο ή
αιαηηνχ. Ζ δάραξε θαη ην αιάηη δηαιχνληαη ζην λεξφ θαη δεκηνπξγνχλ έλα δηάιπκα
πςειήο ζπγθέληξσζεο, κεηψλνληαο ην λεξφ πνπ είλαη δηαζέζηκν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
βαθηεξίσλ



Ληπαξά ηξφθηκα. Διάρηζηνη ηχπνη βαθηεξίσλ κπνξνχλ λα πνιιαπιαζηαζηνχλ
παξνπζία πςειψλ ζπγθεληξψζεσλ ιίπνπο θαη θαλέλα απφ απηά δελ πξνθαιεί
ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο.



Όμηλα ηξφθηκα. Βαθηήξηα πνπ πξνθαινχλ ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο δελ αλαπηχζζνληαη
ζε φμηλα ηξφθηκα φπσο ηνπξζηά θαη εζπεξηδνεηδή.



Ξεξά ηξφθηκα. Σα μεξά ηξφθηκα δελ βνεζνχλ ηελ αλάπηπμε βαθηεξίσλ ηα νπνία κπνξεί
λα πεξηέρνπλ. Αλ φκσο αλακεηρζνχλ κε λεξφ, ηφηε ηα βαθηήξηα κπνξνχλ λα
αλαπηπρζνχλ, νπφηε ηα ηξφθηκα ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο
θξέζθα θαη λα δηαηεξνχληαη ζην ςπγείν.



Σξφθηκα ζε θνλζέξβεο. Απηά κπνξνχλ λα ζεσξνχληαη αζθαιή εθηφο αλ ε ζπζθεπαζία
έρεη ίρλε θαθνκεηαρείξηζεο (ρηππεκέλε θνλζέξβα). Οη αλνηγκέλεο θνλζέξβεο πξέπεη λα
δηαηεξνχληαη ζην ςπγείν.

 Υξόλνο
Σα βαθηήξηα απμάλνληαη πνιχ γξήγνξα ζε αξηζκφ, φηαλ ηα ηξφθηκα παξακέλνπλ ζε
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα ζε ζεξκνθξαζία κεηαμχ 20 °C θαη 37 °C, νξηζκέλα
απφ απηά φκσο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θαη ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 5 °C
θαη 60 °C (επηθίλδπλε δώλε) .Γηα απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα κελ κέλνπλ ηα εππαζή ηξφθηκα ζηελ
επηθίλδπλε δψλε πεξηζζφηεξν απφ φζν είλαη απαξαίηεην.
Δάλ έλα κνιπζκέλν ηξφθηκν δηαηεξεζεί ζηε ζεξκνθξαζία ηεο επηθίλδπλεο δψλεο γηα ηέζζεξηο
ψξεο ή πεξηζζφηεξν ηφηε, νη παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζε αξθεηά
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πςειά επίπεδα θαη λα πξνθαιέζνπλ αζζέλεηα. Σα βαθηήξηα δηπιαζηάδνπλ ηνλ πιεζπζκφ ηνπο
θάζε είθνζη ιεπηά.
Υξόλνο πξνζαξκνγήο ησλ βαθηεξίσλ ζηα ηξόθηκα ( Lag phase – ρξόλνο πξνζαξκνγήο)
Όηαλ έλα βαθηήξην πξσηνέξρεηαη ζε επαθή κε έλα ηξφθηκν δελ κπνξεί λα αξρίζεη ηελ αλάπηπμή
ηνπ ακέζσο. Υξεηάδεηαη λα πξνζαξκνζηεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ ηξνθίκνπ πξηλ αξρίζεη λα
πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο. Απηφ αθξηβψο ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πξνζαξκνγήο
είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη αξρίδεη κεηά ηελ επηκφιπλζε ησλ ηξνθίκσλ ε νπνία γίλεηαη θαηά ηνπο
ρεηξηζκνχο ησλ ηξνθίκσλ (δειαδή θαηά ηελ πξνεηνηκαζία, ηελ επεμεξγαζία, ηε ζπζθεπαζία, ηελ
κεηαθνξά, ηελ έθζεζε πξνο πψιεζε ή δηάζεζε) .
Όζν πεξηζζφηεξν δηαξθέζεη ην δηάζηεκα πξνζαξκνγήο, ηφζν πεξηζζφηεξν ζα θαζπζηεξήζεη ην
μεθίλεκα ηεο γξήγνξεο αλάπηπμεο ησλ βαθηεξίσλ θαη ηφζν ιηγφηεξα κηθξφβηα ζα αλαπηπρζνχλ
ζην ηξφθηκν κέρξη ηελ θαηαλάισζή ηνπ.
Μπνξνχκε λα θαζπζηεξήζνπκε ηελ αχμεζε ησλ βαθηεξίσλ φηαλ πξνεηνηκάδνπκε ηα ηξφθηκα
ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο , φηαλ ηα δηαηεξνχκε ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, φηαλ πξνζζέηνπκε
αιάηη, μχδη, ιεκφλη θαη φηαλ ηα ζπζθεπάδνπκε κεηά ηελ πξνεηνηκαζία.

 Ομύηεηα / pH
Σν pH ελφο ηξνθίκνπ πξνζδηνξίδεη πφζν ην ηξφθηκν είλαη όμηλν ή αιθαιηθό. Ζ θιίκαθα ηνπ pH
θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 14. Έλα ηξφθηκν κε pH κεηαμχ 0 θαη 7 είλαη φμηλν ελψ έλα ηξφθηκν κε pH
κεηαμχ 7 θαη 14 είλαη αιθαιηθφ. Ζ ηηκή pH 7 δειψλεη ην ηξφθηκα είλαη νπδέηεξν.
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Οη παζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί δελ αλαπηύζζνληαη ζε πςειό όμηλν ή πςειό αιθαιηθό
ηξόθηκν, αιιά αλαπηύζζνληαη θαιύηεξα ζε ηηκέο pH κεηαμύ 4.6 θαη 7.5 νη νπνίεο
απνηεινύλ ηηο ηηκέο ησλ πεξηζζόηεξσλ ηξνθίκσλ.
2.5.4 Πσο πξνθαινύλ αζζέλεηεο ηα βαθηήξηα
Γηα λα πξνθαιέζεη έλα ηξφθηκν αζζέλεηα ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ζπλήζσο κεγάιν αξηζκφ
θπηηάξσλ βαθηεξίσλ, εθηφο απφ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ κηθξφο αξηζκφο θπηηάξσλ, φπσο
γηα παξάδεηγκα ε Salmonella (10 θχηηαξα), κπνξεί λα πξνθαιέζεη αζζέλεηα. Μεγαιχηεξε
επαηζζεζία εκθαλίδνπλ ηα παηδηά θάησ ηνπ ελφο έηνπο, νη ειηθησκέλνη θαη νη αζζελείο νη νπνίνη
ζα επεξεαζηνχλ απφ ζεκαληηθά κηθξφηεξν αξηζκφ θπηηάξσλ. Γη΄ απηφ ην ιφγν απαηηείηαη
ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ πξνεηνηκαζία γεπκάησλ γηα απηέο ηηο επαίζζεηεο νκάδεο
θαηαλαισηψλ.
Μεξηθέο θνξέο, νη ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο κπνξεί λα είλαη ζαλάζηκεο. Οη ζάλαηνη απφ
ηξνθηκνγελείο ινηκψμεηο πξνθαινχληαη ζπλήζσο ζε κσξά, ζε ειηθησκέλνπο ή αζζελείο.
Περίοδος Δπώαζης
Δίλαη ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ηε ζηηγκή εηζφδνπ ηνπ βαθηεξίνπ πνπ πξνθαιεί ηελ
αζζέλεηα κέρξη ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ. Ο ρξφλνο επψαζεο απνηειεί έλδεημε γηα ην είδνο
βαθηεξίνπ πνπ πξνθάιεζε ηελ ηξνθηθή δειεηεξίαζε. Οξηζκέλα βαθηήξηα ραξαθηεξίδνληαη απφ
παξαηεηακέλν ρξφλν επψαζεο ελψ άιια έρνπλ αξθεηά ζχληνκν ρξφλν επψαζεο. Δθηφο απφ ην
είδνο ηνπ βαθηεξίνπ, έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ην ρξφλν επψαζεο είλαη ν αξηζκφο
ησλ θπηηάξσλ πνπ εηζέξρνληαη ζην αλζξψπηλν ζψκα. Γηα ην ίδην είδνο βαθηεξίνπ, κεγάινο
αξηζκφο θπηηάξσλ ζα έρεη κηθξφηεξν ρξφλν επψαζεο απ΄ φηη ν κηζφο αξηζκφο θπηηάξσλ ηνπ
ίδηνπ είδνπο βαθηεξίνπ.
Γιάρκεια αζθένειας
Ζ δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο αθνξά ζηνλ ρξφλν απφ ηε ζηηγκή εκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ
κέρξη ηελ εμαθάληζε ηνπο. Όηαλ φια ηα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο έρνπλ εμαθαληζηεί, ππάξρεη
πεξίπησζε βαθηήξηα λα εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζηνλ εληεξηθφ ζσιήλα.
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Πεξίιεςε
1. Σα βαθηήξηα πνπ πξνθαινχλ ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο αλαπηχζζνληαη θαιιίηεξα ζηνπο
37 °C.
2. Οη ζπλεζηζκέλεο ζπλζήθεο πγξαζίαο θαη ζεξκνθξαζίαο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θνπδίλα,
επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ βαθηεξίσλ.
3. Αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα βαθηήξηα πνπ πξνθαινχλ ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο δελ
πνιιαπιαζηάδνληαη ζην ςπγείν, ηα θχηηαξα ηνπο δελ ζθνηψλνληαη απφ ην θξχν.
4. Σα βαθηήξηα αλαπηχζζνληαη θαιιίηεξα ζε ηξφθηκα κε πςειή πγξαζία, ηα νπνία φκσο
δελ είλαη πνιχ φμηλα, νχηε πνιχ γιπθά ή πνιχ αικπξά.
5. ε μεξά ηξφθηκα, ηα βαθηήξηα παξακέλνπλ αδξαλή δηφηη δελ πνιιαπιαζηάδνληαη ρσξίο
πγξαζία.
6. Σα θχηηαξα ησλ βαθηεξίσλ θαηαζηξέθνληαη κεηά απφ δχν ιεπηά ζε λεξφ πνπ βξάδεη.
7. Οξηζκέλα βαθηήξηα κπνξνχλ λα ζρεκαηίδνπλ ζπφξηα ηα νπνία θαηαζηξέθνληαη ζε
λεξφ πνπ βξάδεη κεηά απφ αξθεηέο ψξεο.

2.6 Ηνί
Οη ηνί είλαη ε κηθξφηεξε κνξθή κηθξννξγαληζκνχ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αζζέλεηα ζηνλ
άλζξσπν . Δπηβηψλνπλ ζην πεξηβάιινλ, αιιά πνιιαπιαζηάδνληαη κφλν κέζα ζε δσληαλά
θχηηαξα. Μέζα ζηα αλζξψπηλα θχηηαξα κπνξνχλ λα αλαηππψλνληαη θαη λα παξάγνπλ πνιιά
ζσκαηίδηα ηνχ ηα νπνία πξνθαινχλ αζζέλεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε επαηίηηδα Α ή νη
ινηκψμεηο ηνπ ηνχ Norwalk ή rotavirus.
Δπεηδή γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπο απαηηνχλ δσληαλά θχηηαξα, δελ κπνξνχλ λα
αλαπηπρζνχλ ζηα ηξφθηκα. Γη΄ απηφ ην ιφγν, ηα ηξφθηκα απνηεινχλ απιά κέζν κεηαθνξάο ησλ
ηψλ κέζα ζην αλζξψπηλν ζψκα. Οη ηνί θαηαζηξέθνληαη απφ ηηο ζεξκνθξαζίεο καγεηξέκαηνο, κε
απνηέιεζκα λα κεηαθέξνληαη ζπλήζσο απφ ηξφθηκα πνπ δελ έρνπλ καγεηξεπηεί ή απφ ηξφθηκα,
ηα νπνία κεηά ην καγείξεκα, ηα ρεηξίζηεθε άηνκν πνπ ήηαλ θνξέαο θάπνηνπ ηνχ. Αηειψο
καγεηξεκέλα ζαιαζζηλά πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ λεξά, κνιπζκέλα κε αζηηθά ιχκαηα, είλαη κία
ζπλήζεο αηηία ηξνθηθψλ δειεηεξηάζεσλ απφ ηνχο.
2.6.1. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηώλ
 Γελ είλαη θχηηαξα
 ε αληίζεζε κε ηα βαθηήξηα, εμαξηψληαη απφ δσληαλά θχηηαξα γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπο
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 Γελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πνιιαπιαζηαζηνχλ ζηα ηξφθηκα
 Μεξηθνί ηνί είλαη δπλαηφλ λα επηβηψζνπλ ηεο ςχμεο θαη ηνπ καγεηξέκαηνο
 Μπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ απφ άηνκν ζε άηνκν, απφ ηνλ άλζξσπν ζε ηξφθηκα, απφ ηνλ
άλζξσπν ζε επηθάλεηεο εξγαζίαο
 Ο πην ζπρλφο ηξφπνο κεηαθνξάο ζε ηξφθηκα νθείιεηαη ζηελ θαθή πξνζσπηθή πγηεηλή ησλ
ρεηξηζηψλ ηξνθίκσλ
 Μπνξνχλ λα κνιχλνπλ ηξφθηκα θαη λεξφ
Ο πην ζεκαληηθόο ηξόπνο απνθπγήο κόιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ κε ηνύο είλαη ε θαιή
πξνζσπηθή πγηεηλή. Πξέπεη, όζν είλαη δπλαηόλ, λα απνθεύγεηαη ε επαθή ησλ ρεηξηζηώλ,
κε γπκλά ρέξηα, κε ηξόθηκα έηνηκα πξνο θαηαλάισζε.

2.7. Παξάζηηα
2.7.1 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά παξαζίησλ
 Δίλαη δσληαλνί νξγαληζκνί ησλ νπνίσλ ε επηβίσζε εμαξηάηαη απφ ηελ παξνπζία θάπνηνπ
μεληζηή – άλζξσπν, δψν, θπηφ- ζην νπνίν δνπλ θαη απφ ην νπνίν αληινχλ ηε δηαηξνθή ηνπο.
 ηελ θχζε απαληψληαη ζε πνιιά δψα, φπσο ρνίξνη, γάηεο θαη ηξσθηηθά απφ ηα νπνία
κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ ζηνλ άλζξσπν.
 Σα πεξηζζφηεξα είλαη πνιχ κηθξά, ζπρλά κηθξνζθνπηθά, αιιά κεγαιχηεξα απφ ηα βαθηήξηα.
 Δίλαη δπλαηφλ λα ζαλαησζνχλ κε θαηάιιειν καγείξεκα ή ςχμε.
 Απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηα ηξφθηκα θαη ην λεξφ.

2.8. Μύθεηεο
Οη κχθεηεο είλαη ηδηαίηεξα πνηθηιφκνξθνη. ηελ νκάδα ησλ κπθήησλ αλήθνπλ απφ κνλνθχηηαξνη
νξγαληζκνί έσο κεγάινη, πνιπθχηηαξνη νξγαληζκνί. Βξίζθνληαη ζηνλ αέξα, ην ρψκα, ζε θπηά,
δψα, ζην λεξφ θαη ζε θάπνηα ηξφθηκα. Παξαδείγκαηα κπθήησλ απνηεινχλ νη λεκαηνεηδείο
κχθεηεο, νη δπκνκχθεηεο θαη ηα καληηάξηα.
2.8.1 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κπθήησλ
 Πξνθαινχλ θπξίσο αιινηψζεηο ζηα ηξφθηκα αιιά κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θαη αζζέλεηεο
ζηνλ άλζξσπν.
 Αλαπηχζζνληαη ζρεδφλ ππφ φιεο ηηο ζπλζήθεο αιιά πξνηηκνχλ ηξφθηκα, γιπθά, φμηλα κε
ρακειή ελεξγφηεηα λεξνχ.
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 Οη ζεξκνθξαζίεο ςχμεο κεηψλνπλ ή θαη ζηακαηνχλ ηελ αλάπηπμε ηνπο αιιά δελ ηνπο
θαηαζηξέθνπλ.
 Κάπνηνη κχθεηεο παξάγνπλ ηνμίλεο πνπ ιέγνληαη αθιαηνμίλεο.
 Σα ηξφθηκα ζηα νπνία έρνπλ αλαπηπρζεί κχθεηεο πξέπεη λα απνξξίπηνληαη, εθηφο αλ νη
κχθεηεο απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηξνθίκνπ (π.ρ. ηπξί gorgonzola, blue, brie,
camembert).
Σα θχηηαξα θαη ηα ζπφξηα ησλ κπθήησλ θαηαζηξέθνληαη κε ηε ζεξκφηεηα, αιιά θάπνηεο απφ
ηηο ηνμίλεο πνπ παξάγνπλ είλαη ζεξκναλζεθηηθέο. Γη΄ απηφ, ηξφθηκα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί
απφ λεκαηνεηδείο κχθεηεο, πξέπεη λα απνξξίπηνληαη.
2.8.2 Επκνκύθεηεο
Μεξηθνί δπκνκχθεηεο ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα αλαπηχζζνληαη θαη λα
πξνθαινχλ, πνιχ γξήγνξα, αιινηψζεηο ζηα ηξφθηκα. Καζψο αλαπηχζζνληαη, παξάγνπλ
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη αηζαλφιε, γη΄ απηφ ην ιφγν ηα αιινησκέλα απφ δπκνκχθεηεο ηξφθηκα
έρνπλ ραξαθηεξηζηηθέο ηξχπεο θαη πνιιέο θνξέο έρνπλ κπξσδηά θαη γεχζε αηζαλφιεο. Οη
δπκνκχθεηεο φηαλ αλαπηπρζνχλ, πξνθαινχλ ξνδ δπζρξσκία ή παξάγνπλ βιελλψδεηο νπζίεο.
Οη δπκνκχθεηεο αλαπηχζζνληαη ζε ηξφθηκα γιπθά, φμηλα, κε ρακειή ελεξγφηεηα λεξνχ φπσο νη
καξκειάδεο, ηα ζηξφπηα, ην κέιη θαη νη ρπκνί θξνχησλ. Σξφθηκα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ
δπκνκχθεηεο πξέπεη λα απνξξίπηνληαη.
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Κεθάιαην 3.
ΗΖΚΔΡΚΜΖ ΓΝΖΙΜΘΡΚΟΕΟ ΠΩΚ ΠΞΜΦΖΙΩΚ
Σα ηξφθηκα επηκνιχλνληαη φηαλ παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί, επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο ή μέλα
ζψκαηα βξεζνχλ κέζα ζε απηά. Ζ επηκφιπλζε κπνξεί λα ζπκβεί ζε φια ηα ζηάδηα ηεο
παξαγσγήο (πξνεηνηκαζία, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, κεηαθνξά θαη δηάζεζε) ησλ ηξνθίκσλ.
θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζνβαξέο βιάβεο ηεο πγείαο ησλ θαηαλαισηψλ.
Τπάξρνπλ 3 ηύπνη επηκνιύλζεσλ γηα ηα ηξόθηκα:
 Ζ κηθξνβηαθή επηκφιπλζε
 Ζ θπζηθή επηκφιπλζε
 Ζ ρεκηθή επηκφιπλζε

3.1 Μηθξνβηαθή επηκόιπλζε
Ζ κηθξνβηαθή επηκφιπλζε είλαη ν πην ζνβαξφο θαη επηθίλδπλνο ηχπνο επηκφιπλζεο, νθείιεηαη
ζηελ παξνπζία παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ ζηα ηξφθηκα θαη κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα
ηελ αιινίσζε ησλ ηξνθίκσλ, ηελ ηξνθηθή δειεηεξίαζε ή αθφκε θαη ηνλ ζάλαην. Ζ κηθξνβηαθή
επηκφιπλζε δηαθξίλεηαη ζηα παξαθάησ ηέζζεξα είδε:
 Δπηκφιπλζε απφ βαθηήξηα, ε νπνία είλαη θαη ε πνην θνηλή.
 Δπηκφιπλζε απφ ηνχο.
 Δπηκφιπλζε απφ παξάζηηα
 Δπηκφιπλζε απφ κχθεηεο θαη δχκεο
Σα παζνγόλα βαθηήξηα κεηαθέξνληαη ζηα ηξόθηκα
 Απφ ηηο πξψηεο χιεο :
 Απφ ηα ρέξηα ηνπ πξνζσπηθνχ
 Απφ ηα ξνχρα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνλ εμνπιηζκφ
 Απφ ηηο επηθάλεηεο κε ηηο νπνίεο έξρνληαη ζε επαθή ηα ηξφθηκα φπσο πάγθνη εξγαζίαο,
ζθεχε θ.ι.π.
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3.1.1 Γηαζηαπξνύκελε επηκόιπλζε
Γηαζηαπξνύκελε επηκόιπλζε (αιιεινκφιπλζε) είλαη ε κεηαθνξά κηθξννξγαληζκψλ απφ κία
κνιπζκέλε πεγή ζε κε κνιπζκέλν ηξφθηκν (ζπλήζσο καγεηξεκέλν ηξφθηκν). Αλ απηφ ην
ηξφθηκν, είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αλάπηπμε βαθηεξίσλ θαη αθεζεί γηα αξθεηφ ρξφλν ζε
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, ηα ιίγα βαθηεξηαθά θχηηαξα πνπ κεηαθέξζεθαλ ζα πνιιαπιαζηαζηνχλ
ζε κεγάινπο αξηζκνχο θαη φηαλ ην ηξφθηκν θαηαλαισζεί, ζα πξνθαιέζνπλ δειεηεξίαζε. Αλ ην
ηξφθηκν πνπ κνιχλζεθε είλαη σκφ, δελ ζα πξνθαιέζεη δειεηεξίαζε γηαηί ηα βαθηήξηα
ζθνηψλνληαη θαηά ην καγείξεκα.
Ζ δηαζηαπξνχκελε επηκφιπλζε δηαθξίλεηαη ζε :
 Άκεζε φπσο ζηελ πεξίπησζε φπνπ σκά ηξφθηκα αγγίδνπλ έηνηκα γηα θαηαλάισζε ηξφθηκα.
 Έκκεζε φπσο ζηελ πεξίπησζε φπνπ φηαλ ζε κηα επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπνζεηνχληαη σκά
ηξφθηκα θαη κεηά, ρσξίο λα πξνεγεζεί θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο, ηνπνζεηνχληαη έηνηκα
γηα θαηαλάισζε ηξφθηκα
 Με ζηάμηκν φπσο γηα παξάδεηγκα ε πεξίπησζε φπνπ αίκα απφ σκφ θξέαο ζηάδεη ζε έηνηκα
γηα θαηαλάισζε ηξφθηκα
Οη ηξφπνη πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί δηαζηαπξνχκελε επηκφιπλζε είλαη:
 Ζ ρξεζηκνπνίεζε ίδησλ επηθαλεηψλ θνπήο, επηθαλεηψλ εξγαζίαο θαη άιινπ εμνπιηζκνχ γηα
ηελ πξνεηνηκαζία σκψλ θαη καγεηξεκέλσλ ηξνθίκσλ.
 Ζ ρξεζηκνπνίεζε καραηξηψλ θαη άιισλ εξγαιείσλ ρσξίο ζρνιαζηηθφ πιχζηκν πξηλ ηε
ρξήζε.
 Σα ρέξηα ησλ ρεηξηζηψλ ηα νπνία δελ πιχζεθαλ κεηά ην ρεηξηζκφ σκνχ θξέαηνο,
πνπιεξηθψλ, ςαξηψλ θαη ιαραληθψλ ή κεηά απφ ηελ επαθή κε πεγέο βαθηεξίσλ φπσο είλαη
ε κχηε, ην ζηφκα, ηα καιιηά θαη ηα δψα.
 Λαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε ηξνθίκσλ ζην ςπγείν. Χκά ηξφθηκα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη
πάληα θάησ απφ καγεηξεκέλα.
3.1.2 Πεγέο κόιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ κε παζνγόλα βαθηήξηα
 Άλζξσπνο : Βαθηήξηα πνπ πξνθαινχλ ηξνθηθή δειεηεξίαζε ππάξρνπλ ζηελ κχηε, ην
ζηφκα, ηνλ ιαηκφ, ην έληεξν, ηηο πιεγέο θαη ην δέξκα ηνπ αλζξψπνπ. πλήζσο ν άλζξσπνο
κνιχλεη ηα ηξφθηκα άκεζα κε ηα άπιπηα ρέξηα, κε θηέξληζκα ή βήμηκν.
 Νσπά ηξόθηκα : Δίλαη πνιχ επηθίλδπλα, ηδηαίηεξα ην θξέαο, ηα πνπιεξηθά, ην απαζηεξίσην
γάια, ηα απγά θαη ηα νζηξαθνεηδή. Πξέπεη λα δηαηεξνχληαη μερσξηζηά απφ ηα ηξφθηκα
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πςεινχ θηλδχλνπ. Σα πγξά πνπ πξνέξρνληαη απφ ην μεπάγσκα ησλ ηξνθίκσλ δελ πξέπεη λα
επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα, ηνλ εμνπιηζκφ ή ηα ζθεχε.
 Σν ρώκα: Σν ρψκα πξέπεη λα μεπιέλεηαη θαιά απφ ηα ιαραληθά γηαηί κεηαθέξεη παζνγφλα
βαθηήξηα.
 Έληνκα : πνιιά έληνκα κεηαθέξνπλ παζνγφλα βαθηήξηα ζηα ηξφθηκα. Οη κχγεο θαη νη
θαηζαξίδεο είλαη ηα πην επηθίλδπλα γηα κεηάδνζε βαθηεξίσλ.
 Σξσθηηθά : νη αξνπξαίνη θαη ηα πνληίθηα επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα κε ηα πεξηηηψκαηα ηνπο,
ηα νχξα, ηηο ηξίρεο θαη ην ξνθάληζκα ησλ ηξνθίκσλ. Οη επηθάλεηεο πάλσ ζηηο νπνίεο
πεξπάηεζαλ ηξσθηηθά πξέπεη λα απνιπκαλζνχλ πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ. Σα ηξφθηκα πνπ
είλαη χπνπηα γηα επαθή κε ηξσθηηθά πξέπεη λα απνξξίπηνληαη.
 Εώα θαη πνπιηά : φια ηα δψα, ηφζν ηα νηθηαθά φζν θαη ηα άγξηα, κεηαθέξνπλ ζην ζψκα
ηνπο θαη ζηα έληεξά ηνπο επηθίλδπλα βαθηήξηα. Δπίζεο, κεηαθέξνπλ ρψκα κε ηα πφδηα ηνπο
θαη ηξίρεο ζηνπο ρψξνπο ησλ ηξνθίκσλ θαη απφ εθεί ζηα ηξφθηκα.
 Αέξαο θαη ζθόλε : πνιιά βαθηήξηα βξίζθνληαη ζηελ ζθφλε θαη ζηνλ αέξα γη απηφ ηα
ηξφθηκα ζα πξέπεη πάληα λα θαιχπηνληαη.
 Απνξξίκκαηα : ηα απνξξίκκαηα θαη ηα αθαηάιιεια ηξφθηκα δελ πξέπεη λα παξακέλνπλ
κέζα ζηνπο ρψξνπο ησλ ηξνθίκσλ. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα ψζηε λα κελ κνιχλνπλ
έκκεζα ή άκεζα ηα ηξφθηκα θαη λα κελ πξνζειθχνπλ έληνκα (κχγεο) ή ηξσθηηθά. Σν
πξνζσπηθφ πξέπεη λα πιέλεη θαιά ηα ρέξηα ηνπ αλ αζρνιεζεί κε απνξξίκκαηα.
 Δπηθάλεηεο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, εμνπιηζκόο θαη ζθεύε: νη πάγθνη εξγαζίαο, ηα
κεραλήκαηα θαη ηα ζθεχε ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαιά απφ ηα ππνιείκκαηα ησλ
ηξνθίκσλ θαη λα απνιπκαίλνληαη πνιιέο θνξέο, δηφηη επλννχλ ηελ αλάπηπμε παζνγφλσλ
βαθηεξίσλ.
 Νεξό: Σν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάζε ρξήζε πξέπεη λα είλαη θαζαξφ θαη πφζηκν,
αιιηψο κπνξεί λα επηκνιχλεη ηα ηξφθηκα κε επηθίλδπλα βαθηήξηα.
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Οδεγίεο γηα ηελ απνθπγή ηεο κηθξνβηαθήο επηκόιπλζεο
Σν πξνζσπηθό αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο αηνκηθήο πγείαο θαη πγηεηλήο θαη θνξά πάληα
θαζαξή ζηνιή εξγαζίαο. Σν πιύζηκν ησλ ρεξηώλ είλαη πνιύ ζεκαληηθό.
1. Σν πξνζσπηθό εθπαηδεύεηαη ζηα κέηξα πγηεηλήο θαηά ηε παξαιαβή, ηελ απνζήθεπζε,
ηε πξνεηνηκαζία, ην ςήζηκν ηελ απνζήθεπζε, ηελ κεηαθνξά θαη ηε δηάζεζε ησλ
ηξνθίκσλ. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ απνθπγή ηεο δηαζηαπξνύκελεο
επηκόιπλζεο, ζηε ζσζηή δηαηήξεζε ησλ ηξνθίκσλ κε ςύμε ή θαηάςπμε, ζηε ζσζηή
απόςπμε θαη ζην ζσζηό ην καγείξεκα ζε θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίεο.
2. Ζ αγνξά ησλ πξώησλ πιώλ γίλεηαη από αμηόπηζηνπο πξνκεζεπηέο
3. Σν θηήξην θαη ν εμνπιηζκόο ζρεδηάδνληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη έηζη ώζηε λα
δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ ηξνθίκσλ από πηζαλέο επηκνιύλζεηο (δηαθνξεηηθέο
επηθάλεηεο

θνπήο λσπώλ θαη έηνηκσλ γηα θαηαλάισζε ηξνθίκσλ, δηαθνξεηηθνί

λεξνρύηεο θιπ.)
4. Σα λσπά ηξόθηκα δηαρσξίδνληαη από ηα έηνηκα γηα θαηαλάισζε ζηα ζηάδηα
απνζήθεπζεο, πξνεηνηκαζίαο θαη δηαλνκήο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζηα
ηξόθηκα πςεινύ θηλδύλνπ.
5. Δθαξκόδεηαη πξόγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηξσθηηθώλ θαη εληόκσλ
6. Δθαξκόδεηαη πξόγξακκα θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο ησλ ρώξσλ θαη ηνπ
εμνπιηζκνύ.
7. Σα απνξξίκκαηα θαη ηα αθαηάιιεια ηξόθηκα απνκαθξύλνληαη ακέζσο από ηνπο
ρώξνπο ησλ ηξνθίκσλ.

3.2 Φπζηθή επηκόιπλζε
Σα μέλα ζψκαηα φπσο ηξίρεο, γπαιηά, ζίδεξα θ.ι.π. είλαη δπλαηφλ λα κεηαθεξζνχλ ζηα ηξφθηκα
θαηά ηελ παξαιαβή, ηελ απνζήθεπζε, ηελ πξνεηνηκαζία, ή ην ζεξβίξηζκα ηνπο θαη αλ δελ
εθαξκφδνληαη πξνιεπηηθά κέηξα, κπνξεί λα ππάξμνπλ παξάπνλα απφ ηνλ θαηαλαισηή ή λα
πξνθιεζνχλ βιάβεο ζηελ πγεία ηνπ.
3.2.1 Πεγέο κόιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ κε μέλα ζώκαηα
 Πξώηεο ύιεο (πέηξεο, γπαιί, μχιν, κέηαιιν, θφθαια, ζθφλε, γφπεο θιπ.)
 Κηίξηα/ εμνπιηζκόο (μχιν, μεθηηζκέλε κπνγηά/ ζθνπξηά, γπαιηά, γξάζα, ιάδηα, βίδεο,
παμηκάδηα, θιπ.)
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 Πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ ( ραξηηά θαη πηλέδεο)
 Τιηθά ζπζθεπαζίαο (ραξηφληα, θνξδφληα, ζπλδεηήξεο, μχιν, πιαζηηθφ)
 Τιηθά ζπληήξεζεο (ξηλίζκαηα, βίδεο, παμηκάδηα, θαιψδηα, ίλεο θαη πθάζκαηα)
 Πξνζσπηθό / επηζθέπηεο (θνζκήκαηα, λχρηα, ηξίρεο, θνπκπηά, επίδεζκνη, γφπεο, ίλεο θαη
πθάζκαηα θιπ.)
 Δξγαιεία θαζαξηζκνύ (ηξίρεο, θνκκάηηα πθάζκαηνο θαη ραξηηνχ)
 Σξσθηηθά, έληνκα, δώα θαη πηελά (πεξηηηψκαηα, κεκβξάλεο, απγά θαη ηξίρεο δψσλ)

Οδεγίεο γηα ηελ απνθπγή ηεο θπζηθήο επηκόιπλζεο
1. Σν πξνζσπηθό αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο αηνκηθήο πγηεηλήο (θνκκέλα λύρηα, ζηνιή
εξγαζίαο, θάιπκκα καιιηώλ, όρη θνζκήκαηα θιπ) θαη δελ θαπλίδεη θαηά ηελ ώξα ηεο
εξγαζίαο. Οη επηζθέπηεο αθνινπζνύλ ηνπο ίδηνπο θαλόλεο.
2. Ο θαζαξηζκόο θαη ε απνιύκαλζε γίλεηαη ζσζηά, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ
εξγαιείσλ θαζαξηζκνύ (όρη θζαξκέλεο βνύξηζεο, ζθνπγγάξηα θιπ)
3. Ζ αγνξά ησλ πξώησλ πιώλ γίλεηαη από αμηόπηζηνπο πξνκεζεπηέο ώζηε νη πξώηεο
ύιεο λα κελ πεξηέρνπλ μέλα αληηθείκελα.
4. Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο απνκαθξύλνληαη πξηλ από ηελ είζνδν ησλ πξώησλ πιώλ
ζηνπο ρώξνπο παξαζθεπήο ηξνθίκσλ.
5. Σα έηνηκα γηα θαηαλάισζε ηξόθηκα θαιύπηνληαη θαηά ηε δηαηήξεζή ηνπο.
6. Δθαξκόδεηαη πξόιεςε εηζόδνπ ηξσθηηθώλ θαη εληόκσλ ζην θηίξην θαη ε
θαηαπνιέκεζή ηνπο είλαη απνηειεζκαηηθή.
7. Σν θηίξην θαη ν εμνπιηζκόο ζπληεξνύληαη ηαθηηθά θαη δηαηεξνύληαη ζε ζσζηή
θαηαζθεπαζηηθή θαηάζηαζε.
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3.3. Υεκηθή επηκόιπλζε


ηα ηξφθηκα είλαη δπλαηφλ λα βξεζνχλ ρεκηθέο νπζίεο, ηνμηθέο γηα ηνλ άλζξσπν, ησλ
νπνίσλ ε παξνπζία απαγνξεχεηαη ηειείσο ή πεξηνξίδεηαη θάησ απφ θαζνξηζκέλα φξηα.

3.3.1 Πεγέο κόιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ κε επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο
 Δληνκνθηόλα (ςεθαζκφο ζε ηξφθηκα/ εμνπιηζκφ, παγίδεο ηξσθηηθψλ πάλσ απφ αλνηθηά
ηξφθηκα θαη απφ κνιπζκέλεο πξψηεο χιεο).
 Πξόζζεηα (ζπληεξεηηθά, βειηησηηθά γεχζεο θαη ρξψκαηνο πεξηζζφηεξν ηνπ θαλνληθνχ).
 Υεκηθά θαζαξηζηηθά (απνξξππαληηθά, απνιπκαληηθά, ιάδηα θαη γξάζα).
 Βηνκεραληθά ρεκηθά (ςπθηηθά πγξά).
 Πεξηβάιινλ (δηνμίλεο, θπηνθάξκαθα, θηεληαηξηθά θάξκαθα θαη ιηπάζκαηα) Απφ ηελ κε
ηήξεζε ησλ θαλφλσλ νξζήο πγηεηλή πξαθηηθήο θαηά ηελ παξαγσγή ησλ ηξνθίκσλ .
 Από ην πξνζσπηθό ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ηα
ηξφθηκα λα επηκνιπλζνχλ κε απνξξππαληηθά θαη απνιπκαληηθά.
 Σα ζθεύε πνπ απνηεινύληαη από ηνμηθά κέηαιια (φπσο απφ ραιθφ, κφιπβδν,
ςεπδάξγπξν, θάδκην θαη αληηκφλην) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ή δηαηήξεζε
φμηλσλ ηξνθίκσλ , είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ ηξνθηθή δειεηεξίαζε.
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Οδεγίεο γηα ηελ απνθπγή ηεο ρεκηθήο επηκόιπλζεο
1. Ο θαζαξηζκόο θαη ε απνιύκαλζε ησλ επηθαλεηώλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα
ηξόθηκα γίλεηαη ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά, ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα
θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο ηεο επηρείξεζεο θαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε
θαηάιιεισλ (εγθεθξηκέλσλ) θαζαξηζηηθώλ θαη απνιπκαληηθώλ. Γελ πξέπεη λα
κέλνπλ ππνιείκκαηα ησλ νπζηώλ απηώλ ζηηο επηθάλεηεο
2. Ζ θαηαπνιέκεζε ηξσθηηθώλ θαη εληόκσλ γίλεηαη από ππεύζπλα άηνκα.
Απαγνξεύεηαη ν ςεθαζκόο πάλσ ζε ηξόθηκα.
3. Οη ρεκηθέο νπζίεο θαζαξηζκνύ, ηα εληνκνθηόλα ή άιιεο ηνμηθέο νπζίεο είλαη
ζσζηά επηζεκαζκέλα θαη απνζεθεπκέλα ζε μερσξηζηνύο ρώξνπο πνπ
θιεηδώλνπλ.
4. Ζ αγνξά ησλ πξώησλ πιώλ γίλεηαη από αμηόπηζηνπο πξνκεζεπηέο
(ζπλνδεπόκελεο από πηζηνπνηεηηθά, όπνπ είλαη εθηθηό)
5. Ζ ρξήζε πξόζζεησλ (βειηησηηθά γεύζεο θαη ρξώκαηνο), γίλεηαη πνιύ πξνζεθηηθά
θαη ζύκθσλα κε ηε επηηξεπόκελε δόζε.
6. Σν θηίξην θαη ν εμνπιηζκόο ζπληεξνύληαη ηαθηηθά θαη δηαηεξνύληαη ζε ζσζηή
θαηαζθεπαζηηθή θαηάζηαζε
7. Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ θαζαξηζκνύ θαη ηεο απνιύκαλζεο, απνκαθξύλνληαη από
ην ρώξν όια ηα ηξόθηκα θαζώο θαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο
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Αλαθεθαιαίσζε
Ζ κηθξνβηαθή επηκφιπλζε είλαη ν πην επηθίλδπλνο ηχπνο επηκφιπλζεο θαη έρεη σο απνηέιεζκα
ηελ αιινίσζε ησλ ηξνθίκσλ ή ηελ ηξνθηθή δειεηεξίαζε. Βαζηθέο πεγέο επηκφιπλζεο ησλ
ηξνθίκσλ απνηεινχλ νη πξψηεο χιεο, ην πξνζσπηθφ θαη ν εμνπιηζκφο θηλεηφο θαη αθίλεηνο. Γηα
λα απνθεπρζεί ε κηθξνβηαθή επηκφιπλζε ζα πξέπεη: ην πξνζσπηθφ λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο
αηνκηθήο πγείαο θαη πγηεηλήο, λα είλαη εθπαηδεπκέλν ψζηε λα ρεηξίδεηαη ηα ηξφθηκα κε ηξφπν
πνπ δελ πξνθαιεί αιιεινκνιχλζεηο, λα αθνινπζείηαη πξφγξακκα θαζαξηζκνχ θαη
απνιχκαλζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ θηλεηνχ (ζθεχε, εξγαιεία) θαη αθίλεηνπ εμνπιηζκνχ θαη λα
αθνινπζείηαη πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ.
Ζ επηκφιπλζε ησλ ηξνθίκσλ κε μέλα ζψκαηα είλαη δπλαηφλ λα ζπκβεί απφ ιάζνο ρεηξηζκνχο
θαηά ηελ παξαιαβή, ηελ απνζήθεπζε, ηελ πξνεηνηκαζία ή ην ζεξβίξηζκα. Μπνξεί λα
πξνιεθζεί επηπιένλ απηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ γηα ηελ απνθπγή κηθξνβηαθψλ
επηκνιχλζεσλ, επηιέγνληαη αμηφπηζηνη πξνκεζεπηέο, νη ζπζθεπαζίεο ησλ πξψησλ πιψλ
αθαηξνχληαη πξνζεθηηθά θαη ηα έηνηκα, πξνο θαηαλάισζε ηξφθηκα, δηαηεξνχληαη θαιπκκέλα.
Ζ ρεκηθή επηκφιπλζε πξνθαιείηαη απφ ιάζνο ρξήζε ησλ εληνκνθηφλσλ, ησλ πξνζζέησλ (φηαλ
απηά πξνζηίζεληαη ζε ιάζνο πνζφηεηεο), ησλ ρεκηθψλ θαζαξηζηηθψλ, ησλ βηνκεραληθψλ
ρεκηθψλ. Δπίζεο, επηκφιπλζε κε ηνμηθέο νπζίεο κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ην πεξηβάιινλ
(θπηνθάξκαθα, θηεληαηξηθά θάξκαθα θαη ιηπάζκαηα) ή απφ ζθεχε, αθαηάιιεια γηα ρξήζε
ζηελ επεμεξγαζία ηξνθίκσλ, θαηαζθεπαζκέλα απφ ηνμηθά κέηαιια. Ηδηαίηεξε πξνζνρή
απαηηείηαη ζηελ επηινγή (ζα πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλα) θαη πνζφηεηα (ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ παξαζθεπαζηή) ρεκηθψλ θαζαξηζηηθψλ, απνιπκαληηθψλ θαη εληνκνθηφλσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο.
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Κεθάιαην 4.
ΑΠΜΙΖΗΕ ΡΓΓΖΑ ΗΑΖ ΡΓΖΓΖΚΕ ΠΩΚ ΓΞΓΑΔΜΙΓΚΩΚ
4.1 Τγεία ησλ εξγαδνκέλσλ
Σν πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζε κία επηρείξεζε ηξνθίκσλ, κπνξεί λα απνηειεί ηελ
ζεκαληηθφηεξε πεγή επηκφιπλζήο ησλ ηξνθίκσλ. Δάλ ην πξνζσπηθφ δελ είλαη πγηέο θαη δελ
ηεξεί ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηκφιπλζε ησλ ηξνθίκσλ κε παζνγφλνπο
κηθξννξγαληζκνχο νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο . Δίλαη
εζηθή αιιά θαη λνκηθή ππνρξέσζε ησλ εξγαδφκελσλ ζε κηα επηρείξεζε ηξνθίκσλ λα
θξνληίδνπλ ηελ θαζαξηφηεηα ηνπο θαη ηελ πγεία ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο λνκνζεζίαο (Τ.Α. 487 ΦΔΚ 1219Β – 04/10/2000, Κψδηθαο
Τγεηνλνκηθήο Ννκνζεζίαο), γηα ηελ πξφζιεςε αιιά θαη ηε εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ζε κηα
επηρείξεζε ηξνθίκσλ είλαη ε χπαξμε πξφζθαηα ελεκεξσκέλνπ βηβιηάξηνπ πγείαο. Σν βηβιηάξην
πγείαο, πηζηνπνηεί φηη ν εξγαδφκελνο δελ πάζρεη απφ λνζήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα
κεηαδνζνχλ κε ηα ηξφθηκα (θπκαηίσζε, δεξκαηηθέο λφζνπο, εληεξηθέο παζήζεηο θιπ.)
4.1.1 Σξόπνη επηκόιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ από ην πξνζσπηθό
 Πάζρεη απφ κηα ηξνθνινίκσμε
 Παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα γαζηξνεληεξηθήο αζζέλεηαο (κηα αζζέλεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην
ζηνκάρη ή ην έληεξν)
 Έρεη δηάθνξα ηξαχκαηα ή πιεγέο
 πγθαηνηθεί ή εθηίζεηαη ζε άξξσζηα άηνκα
 Αγγίδεη νηηδήπνηε πνπ κπνξεί λα κνιχλεη ηα ρέξηα ηνπ.
Τπάξρεη φκσο θαη ε ακθίδξνκε ζρέζε επηκόιπλζεο, φπνπ ηα ηξφθηκα, κπνξεί λα
επηκνιχλνπλ ηνπο ρεηξηζηέο ηνπο, φηαλ απηά έρνπλ επηκνιπλζεί θαη νη ρεηξηζηέο δελ ιακβάλνπλ
ηα θαηάιιεια κέηξα, ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο νξζήο αηνκηθήο πγηεηλήο. Γελ είλαη ιίγεο νη
πεξηπηψζεηο εξγαδνκέλσλ, πνπ έρνπλ επηκνιπλζεί απφ επηθίλδπλα ηξφθηκα, ηα νπνία δελ
είραλ νξαηέο αιινηψζεηο, δηφηη δελ ηεξνχζαλ ηνπο θαλφλεο νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο φπσο γηα
παξάδεηγκα επηκνιχλζεηο ρεηξηζηψλ απφ θξέαο
Αιιά θαη ηα πγηή άηνκα κπνξεί λα θηινμελνχλ κηθξννξγαληζκνχο ρσξίο θαλεξά ζπκπηψκαηα
θαη ε εθδήισζή ηνπο λα γίλεη αξθεηέο εβδνκάδεο κεηά. ε νξηζκέλεο αζζέλεηεο νη παζνγφλνη
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νξγαληζκνί κπνξεί λα παξακείλνπλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ γηα κήλεο αθφκα θη φηαλ
παχζνπλ φια ηα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο.
Οξηζκέλα άηνκα νλνκάδνληαη θνξείο δηφηη κπνξεί λα θέξνπλ παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο
θαη λα κνιχλνπλ άιια άηνκα ρσξίο νη ίδηνη λα εκθαλίζνπλ αζζέλεηα.
Σν πξνζσπηθφ κπνξεί επίζεο λα επηκνιχλεη ηα ηξφθηκα κε ιαλζαζκέλνπο ρεηξηζκνχο

Πξνζνρή !
Αλ είζηε άξξσζηνη κπνξεί λα κεηαθέξεηε παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο ζηα ηξφθηκα θαη λα
πξνθαιέζεηε ηξνθηθή δειεηεξίαζε!
Πξηλ μεθηλήζεηε ηελ εξγαζία ζαο πξέπεη λα ελεκεξψλεηε άκεζα ηνλ ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο
φηαλ:
1. Δίζηε άξξσζηνη, ηδηαίηεξα αλ έρεηε δηάξξνηα, εκεηφ, ππξεηφ, θξχσκα, βήρα, πνλφιαηκν θαη
εθθξίκαηα απφ ηε κχηε, ηα απηηά θαη ηα κάηηα.
2. Έρεηε πιεγέο, ζππξηά ή άιιεο δεξκαηηθέο παζήζεηο
3. Δίραηε επαθή κε θάπνηνλ άξξσζην ή θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ζαο ην νπνίν πάζρεη
απφ ζπκπηψκαηα ηξνθηθήο δειεηεξίαζεο.
ε πεξίπησζε πνπ έλαο εξγαδφκελνο παξνπζηάζεη ζπκπηψκαηα αξξψζηηαο πνπ είλαη πηζαλφλ
λα κεηαδνζεί κε ηα ηξφθηκα, ν ππεχζπλνο πξέπεη λα ηνλ ηνπνζεηεί ζε ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δε
έρεη άκεζε επαθή κε ηα ηξφθηκα.
Γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ εξγαζία ζαο κεηά από αξξώζηηα, πξέπεη απαξαίηεηα λα έρεηε
ηαηξηθή βεβαίσζε.

4.2. Αηνκηθή πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ
Ζ αηνκηθή θαζαξηφηεηα θαη νη ζσζηνί ρεηξηζκνί ηνπ πξνζσπηθνχ πξνζηαηεχνπλ ηα ηξφθηκα
απφ επηκνιχλζεηο. Ο θάζε εξγαδφκελνο πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ θαζεκεξηλή αηνκηθή ηνπ
θαζαξηφηεηα θαη γηα ηνπο ζσζηνχο ρεηξηζκνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο.
Οη θύξηεο πεγέο επηκόιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ από ην πξνζσπηθό ηεο επηρείξεζεο είλαη
 ηα ρέξηα, ηα λύρηα / ε κύηε / ην ζηόκα / ηα απηηά,
 νη πιεγέο,
 ηα θνζκήκαηα / ηα καιιηά / ην ηζηγάξν θαη ηα ξνύρα
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 Σα ρέξηα θαη ηα λύρηα
Σα ρέξηα ηνπ πξνζσπηθνχ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηα ηξφθηκα θαη κπνξνχλ έηζη λα ηα
επηκνιχλνπλ κε παζνγφλα βαθηήξηα (ζηαθπιφθνθθνη, ζαικνλέιεο, θνινβαθηεξίδηα θιπ). Δίλαη
πνιχ ζεκαληηθφ, ηα ρέξηα ηνπ πξνζσπηθνχ λα είλαη πάληα θαζαξά. Σν πιχζηκν ησλ ρεξηψλ
είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη ζσζηά θαη φρη επηπφιαηα ή βηαζηηθά. Σν πξνζσπηθό πξέπεη λα
πιέλεη ηα ρέξηα ηνπ ζε ληπηήξεο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα ην
πιύζηκν ησλ ρεξηώλ θαη νη νπνίνη ζπληζηάηαη λα είλαη πνδνθίλεηνη ή κε θσηνθύηηαξν. Οη
ληπηήξεο γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ πξέπεη πάληα λα έρνπλ άνζκν ζαπνχλη ή άνζκν ζαπνχλη
κε απνιπκαληηθφ, θαζαξή βνχξηζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ην πιχζηκν ρεξηψλ,
ζπζθεπή ζηεγλψκαηνο ρεξηψλ ή ραξηί κηαο ρξήζεο θαη δνρείν απνξξηκκάησλ κε πνδνθίλεην
θαπάθη, φπσο θαη νη νδεγίεο γηα ην ζσζηφ πιχζηκν ησλ ρεξηψλ.
Οδεγίεο γηα ην ζσζηό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ:
1. Βξέρεηε θαιά ηα ρέξηα ζαο θάησ απφ άθζνλν ηξερνχκελν λεξφ.
2. Πηέδεηε ηε δνζνκεηξηθή ζπζθεπή πνπ έρεη ζαπνχλη ή ζαπνχλη κε απνιπκαληηθφ.
3. Απιώλεηε ην ζαπνχλη ζηα ρέξηα ζαο ηξίβνληαο ηηο παιάκεο θαη ηνπο θαξπνχο.
4. Σξίβεηε επίκνλα κε βνχξηζα ή κε ηα ρέξηα ζαο πεξηνρέο φπνπ κπνξεί λα έρεη ζπγθεληξσζεί
βξσκηά, φπσο αλάκεζα ζηα δάθηπια, ζηα λχρηα, ζηνπο αληίρεηξεο, ζηελ παιάκε.
5. Ξεπιέλεηε πνιχ θαιά, κε άθζνλν ηξερνχκελν λεξφ, ψζηε κελ παξακείλεη θαζφινπ
ζαπνχλη ζηα ρέξηα.
6. ηεγλώλεηε ηα ρέξηα ζαο ζθνππίδνληάο ηα κε ραξηί κηαο ρξήζεο.
7. Πεηάηε ην ραξηί κέζα ζην πνδνθίλεην θαιάζη ραξηηψλ. Απαγνξεχεηαη λα ζθνππίδεηε ηα
ρέξηα ζαο ζηελ ελδπκαζία ή ζε άιια παληά ή πεηζέηεο.
8. Διέγρεηε φηη ηα ρέξηα είλαη θαζαξά, αιιηψο επαλαιακβάλεηε ηελ δηαδηθαζία απφ ηελ αξρή.
9. Απνιπκαίλεηε ηα ρέξηα ζαο κε θαηάιιειν απνιπκαληηθφ ην νπνίν απιψλεηε ζηελ παιάκε
θαη ζηα δάθηπια.
10. Αλ πξνβιέπεηαη, θνξάηε γάληηα.
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Οδεγίεο γηα ην πιύζηκν ησλ ρεξηώλ – Πόηε επηβάιιεηαη
1. Πξηλ:
 Φνξέζεηε ηε ζηνιή εξγαζίαο ζαο
 Απφ ηελ είζνδν ζηνλ ρψξν παξαζθεπήο ηξνθίκσλ
 Φνξέζεηε γάληηα
 Αξρίζεηε ηελ εξγαζία ζαο
 Απφ ηνλ ρεηξηζκφ ηξνθίκσλ πςειήο επηθηλδπλφηεηαο
2. Μεηά από:
 ηελ επίζθεςε ζηελ ηνπαιέηα (ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ κεηά απφ επίζθεςε ζηελ ηνπαιέηα
είλαη ζεκαληηθφ επεηδή, βαθηήξηα πνπ βξίζθνληαη ζηα θφπξαλα, δηαπεξλνχλ ην ραξηί πγείαο θαη
κπνξνχλ λα κνιχλνπλ ηα ρέξηα θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ηξφθηκα)
 ηνλ ρεηξηζκφ σκψλ ηξνθίκσλ (κεηά ην ρεηξηζκφ σκνχ θξέαηνο, θνηφπνπινπ ή ιαραληθψλ
απαηηείηαη ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ θαζψο ε κεηαθνξά βαθηεξίσλ απφ σκφ θξέαο ζε
καγεηξεκέλα ηξφθηκα (αιιεινκφιπλζε) είλαη ζπλήζεο αηηία ηξνθηθψλ δειεηεξηάζεσλ. Γείγκαηα
σκνχ θξέαηνο θέξνπλ βαθηήξηα φπσο Salmonella θαη Clostridium perfringens. Δπίζεο, ην ρψκα
κπνξεί λα θέξεη ζπφξηα Cl. prerfrigens)
 ην δηάιεηκκα, κεηά ηε θαηαλάισζε ηξνθήο ή ην θάπληζκα
 ην θηέξληζκα ή ην βήμηκν (ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ κεηά απφ ην θχζεκα ηεο κχηεο είλαη
ζεκαληηθφ επεηδή, πνιινί άλζξσπνη θέξνπλ βαθηήξηα Staphylococcus ζηηο κχηεο ηνπο. Σα
βαθηήξηα απηά κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζηα ρέξηα θαηά ηε ρξήζε ηνπ ραξηνκάληηινπ.
Πξνηηκάηαη ε ρξήζε ραξηνκάληηισλ κίαο ρξήζεο)
 ηελ επαθή κε ηα καιιηά, ηε κχηε, ην πξφζσπν ή ην ζηφκα
 ηελ επαθή κε ζθνππίδηα ή απνξξίκκαηα (κεηά ην ρεηξηζκφ απνξξηκκάησλ, απαηηείηαη ην
πιχζηκν ησλ ρεξηψλ επεηδή ζπλήζσο ηα απνξξίκκαηα θέξνπλ κεγάιν αξηζκφ θαη πνηθηιία
βαθηεξίσλ)
 ηελ επαθή κε ρεκηθά θαζαξηζηηθά θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ
 ηελ επαθή κε πιηθά ζπζθεπαζίαο, ρξήκαηα ή ινπινχδηα
 ηελ θχιαμε ηεο ζηνιήο εξγαζίαο
3. Σαθηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζαο

Σα λύρηα απνηεινχλ ζεκείν φπνπ κπνξνχλ λα παξακείλνπλ θαη λα πνιιαπιαζηαζηνχλ
παζνγφλα βαθηήξηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη πάληα λα δηαηεξνχληαη θνκκέλα θνληά θαη
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θαζαξά. Ζ βαθή ησλ λπρηψλ θαη ηα ςεχηηθα πξνζηηζέκελα λχρηα κπνξεί λα απνθνιιεζνχλ θαη
λα κνιχλνπλ ηα ηξφθηκα θαη γη απηφ απαγνξεχνληαη.
Απαγνξεύνληαη:
 Σα καθξηά λύρηα
 Σα βξώκηθα λύρηα
 Σα βακκέλα λύρηα
 Σα ςεύηηθα πξνζηηζέκελα λύρηα
 Ζ κύηε, ην ζηόκα θαη ηα απηηά.
Ζ κχηε, ην ζηφκα θαη ηα απηηά απνηεινχλ ζεκεία φπνπ κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ παζνγφλα
βαθηήξηα φπσο παξάδεηγκα ν ζηαθπιφθνθθνο. Ο βήραο θαη ην θηάξληζκα πξνθαινχλ
κηθξνζηαγνλίδηα ηα νπνία κεηαθέξνπλ κηθξφβηα ζηα ηξφθηκα. Οη εθθξίζεηο απφ ηε κχηε, ην
ζηφκα θαη ηα απηηά κπνξνχλ κνιχλνπλ ηα ηξφθηκα θαη λα ηα θάλνπλ αθαηάιιεια πξνο
θαηαλάισζε.
Απαγνξεύεηαη:
1. Να βήρεηε ή λα θηεξλίδεζηε απεπζείαο πάλσ ζηα ηξφθηκα. Αλ ρξεηαζηεί, ρξεζηκνπνηείηε
ραξηί κηαο ρξήζεο
2. Να βάδεηε ηα δάθηπιά ζαο ζηε κχηε ή ζην ζηφκα
3. Να ζθνππίδεηε ην πξφζσπν ζαο ή ηε κχηε ζαο κε ηα καλίθηα
4. Να καζάηε, λα ηξσηε, λα θηχλεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζαο
5. Να δνθηκάδεηε ην θαγεηφ κε ηα δάθηπια ή κε θνπηάιη πνπ έρεη μαλαρξεζηκνπνηεζεί
 Οη πιεγέο
Οη πιεγέο είλαη έλα ηδαληθφ ππφζηξσκα γηα ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ. Πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζεί ε κφιπλζε ησλ ηξνθίκσλ κε αίκα θαη κηθξννξγααληζκνχο, νη πιεγέο πξέπεη λα
θαιχπηνληαη κε αδηάβξνρν απηνθφιιεην επίδεζκν. Ο επίδεζκνο πξέπεη λα είλαη θαηά
πξνηίκεζε ρξσκαηηζηφο (κπιε ή πξάζηλν ή άιιν έληνλν ρξψκα) ψζηε λα κπνξεί λα αληρλεπηεί
εχθνια ζε πεξίπησζε πνπ μεθνιιήζεη. Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ επηδέζκνπ κε θαηλνχξγην είλαη
απαξαίηεηε φηαλ ραιαξψζεη ν πξψηνο ή είλαη έηνηκνο λα μεθνιιήζεη.
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Να ζπκάζηε όηη νη πιεγέο πξέπεη λα θαιύπηνληαη πάληα κε αδηάβξνρν επίδεζκν
 Σα θνζκήκαηα
Οη εξγαδφκελνη ζε κηα επηρείξεζε ηξνθίκσλ δελ επηηξέπεηαη λα θνξνχλ θνζκήκαηα. Σα
θνζκήκαηα απνηεινχλ εζηίεο ζπγθέληξσζεο πγξαζίαο φπνπ επλνείηαη ε αλάπηπμε ησλ
κηθξννξγαληζκψλ , ελψ δελ επηηξέπνπλ ην ζσζηφ πιχζηκν ησλ Πέηξεο δαθηπιηδηψλ ή κηθξά
θνκκάηηα κεηάιισλ κπνξνχλ επηπιένλ λα πέζνπλ κέζα ζηα ηξφθηκα θαη λα πξνθαιέζνπλ
ηξαχκαηα ή δπζαξέζθεηα ζηνλ πειάηε. Δπηπιένλ, πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε έληνλσλ
αξσκάησλ απφ ηνπο ρεηξηζηέο ηξνθίκσλ.
Απαγνξεύεηαη λα θνξάηε :


Ρνιφγηα



θνπιαξίθηα



Γαθηπιίδηα, βέξεο



Βξαρηφιηα, κπξαζειέ θιπ.

 Σα καιιηά
Με ηα καιιηά κεηαθέξνληαη πνιινί κηθξννξγαληζκνί ηα νπνία φηαλ πέθηνπλ κπνξεί λα
επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα ινχδεηαη ηαθηηθά θαη λα
ρξεζηκνπνηεί θαηάιιειν θάιπκκα ηνπ θεθαιηνχ, ην νπνίν πξέπεη λα θαιχπηεη φια ηα καιιηά.
Σν ρηέληζκα ησλ καιιηψλ ή ε επαθή κε ηα ρέξηα δελ επηηξέπεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο
ή αθνχ θνξεζεί ε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία δηφηη κπνξεί λα πέζνπλ ηξίρεο θαη λα
επηκνιπλζνχλ ηα ηξφθηκα.

Οδεγίεο γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ θαιύκκαηνο ηνπ θεθαιηνύ
Φοράηε ηο κάλσμμα ηοσ κεθαλιού (καπέλο, ζκούθο, δίτησ κλπ)
 ηνλ εηδηθφ ρψξν (απνδπηήξηα) θαη φρη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο
 Με ηξφπν ψζηε λα θαιχπηνληαη φια ηα καιιηά (ρσξίο λα εμέρνπλ θξάληδεο,)
 Πξηλ θνξέζεηε ηελ ππφινηπε ελδπκαζία (ζηνιή εξγαζίαο)
 Πξηλ πιχλεηε ηα ρέξηα ζαο
 Σν ηζηγάξν
Οη ζηάρηεο θαη ηα απνηζίγαξα κπνξνχλ λα επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα. Σα δάθηπια επηκνιχλνληαη
κε κηθξννξγαληζκνχο γηα παξάδεηγκα ζηαθπιφθνθθνπο κε ηελ επαθή ησλ δαθηχισλ θαη ηνπ
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ηζηγάξνπ κε ην ζηφκα. Δπηπιένλ, ην θάπληζκα πξνθαιεί βήρα θαη ζπλεπψο κπνξεί λα
πξνθαιέζεη πηζαλή επηκφιπλζε ησλ ηξνθίκσλ , κε ηα ζηαγνλίδηα πνπ εθηνμεχνληαη θάζε θνξά.
Απαγνξεύεηαη απζηεξά ην θάπληζκα ζε ρώξνπο πξνεηνηκαζίαο, επεμεξγαζίαο,
ζπζθεπαζίαο , απνζήθεπζεο θαη δηάζεζεο ηξνθίκσλ
 Ζ ελδπκαζία
Οη ρεηξηζηέο ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα θνξνχλ εηδηθή πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία (ζηνιή
εξγαζίαο) έηζη ψζηε λα πξνιακβάλεηαη ε επηκφιπλζε ησλ ηξνθίκσλ απφ ηα θαζεκεξηλά ξνχρα
ηνπο. Ζ ζηνιή εξγαζίαο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη έηζη ψζηε λα πξνζηαηεχεη ηα ηξφθηκα απφ
πηζαλέο επηκνιχλζεηο , λα ζρεηίδεηαη κε ηηο εξγαζίεο ηνπ αηφκνπ πνπ ηε θνξά θαη λα
πεξηιακβάλεη πνδηά , κπινχδα, ή θφξκα αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. Θα
πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη ζθνχθν ή θαπέιν πνπ θαιχπηεη ηθαλνπνηεηηθά ην ηξηρσηφ
κέξνο ηεο θεθαιήο .πληζηψληαη επίζεο νη κπφηεο ή εηδηθά παπνχηζηα αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε.
Ζ ζηνιή εξγαζίαο ζα πξέπεη λα :


Δίλαη θαηά πξνηίκεζε αλνηρηνχ ρξψκαηνο,



Δίλαη πάληα θαζαξή. Απαγνξεχεηαη λα ζθνππίδνληαη ζε απηή ηα εξγαιεία θαη ηα
ρέξηα.



Δίλαη κε θεξκνπάξ (ρσξίο θνπκπηά) θαη ρσξίο εμσηεξηθέο ηζέπεο.



Καιχπηεη εληειψο ηα ξνχρα ησλ εξγαδνκέλσλ.



Δίλαη εχθνιε ζηε ρξήζε θαη αλζεθηηθή.



Σνπνζεηείηαη ζηα εξκάξηα ησλ απνδπηεξίσλ, ρσξηζηά απφ ηα ππφινηπα ξνχρα.

Οη κπφηεο ή ηα εηδηθά παπνχηζηα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ εηνηκάδνληαη ηξφθηκα
πςειήο επηθηλδπλφηεηαο. Ζ ζηνιή εξγαζίαο απαγνξεχεηαη λα θνξηέηαη ζε άιινπο ρψξνπο εθηφο
απφ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο.
Ζ αθαίξεζε ησλ ξνχρσλ, ησλ παλσθνξηψλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ , αιιά θαη ε
ηνπνζέηεζε ηεο ζηνιήο εξγαζίαο πξέπεη λα γίλεηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο
(απνδπηήξηα), φπνπ ππάξρνπλ εηδηθά εξκάξηα ή θξεκάζηξεο.
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Οδεγίεο γηα ηε ζσζηή ρξήζε γαληηώλ
Οη ρεηξηζηέο ησλ ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα θνξνχλ γάληηα, φηαλ απαηηείηαη, αιιά δελ ζα πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ πιπζίκαηνο ησλ ρεξηψλ. Σα ρέξηα πξέπεη πάληα
λα πιέλνληαη πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ γαληηψλ θαη ζε θάζε λέα αιιαγή ηνπο.
Σα γάληηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ρεηξηζηέο , ζα πξέπεη λα είλαη κίαο ρξήζεσο, δελ
επηηξέπεηαη λα πιέλνληαη ή λα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη.
Σα γάληηα πξέπεη λα αιιάδνληαη:
 Όηαλ ιεξσζνχλ ή ζρηζηνχλ.
 .Πξηλ απφ ηελ έλαξμε λέαο εξγαζίαο.
 Σνπιάρηζηνλ θάζε 4 ψξεο ζπλερνχο ρξήζεο ή θαη πην ζπρλά εθφζνλ απαηηείηαη.
 Μεηά ην ρεηξηζκφ σκνχ θξέαηνο θαη πξηλ ην ρεηξηζκφ καγεηξεκέλνπ ή έηνηκνπ πξνο
θαηαλάισζε θαγεηνχ.

37

Κεθάιαην 5.
ΡΓΖΓΖΚΕ ΗΑΠΑ ΠΕ ΝΑΞΑΘΑΒΕ ΠΩΚ ΝΞΩΠΩΚ ΡΘΩΚ
5.1 Παξαιαβή πξώησλ πιώλ
Ζ πνηφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ, φπσο θαη νη θαλφλεο πγηεηλήο πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ
παξαιαβή ησλ πξντφλησλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα
ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε πξνκήζεηα ησλ πξψησλ πιψλ πξέπεη λα γίλεηαη
απφ αμηφπηζηνπο πξνκεζεπηέο, λα έρεη πξνζπκθσλεζεί ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ
πξφθεηηαη λα παξαιεθζεί, θαζψο θαη νη ζπλζήθεο κεηαθνξάο ηνπο.
Πξηλ ηελ παξαγγειία, πξέπεη λα εληνπηζηνχλ νη ειιείςεηο ζε πξψηεο χιεο, λα ειεγρζεί ν
δηαζέζηκνο ρψξνο ζηηο απνζήθεο θαη λα ππάξρεη δηαζέζηκν πξνζσπηθφ γηα ηελ ηαρεία
εθθφξησζε ηελ εκέξα ηεο παξαιαβήο.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε παξαιαβή είλαη ην πξψην ζηάδην παξαζθεπήο ησλ ηξνθίκσλ, ηα νπνία
εξρφκελα γηα πξψηε θνξά ζην ρψξν ηεο επηρείξεζεο, εθηίζεληαη ζηηο δηθέο ηεο ζπλζήθεο, ζηνπο
δηθνχο ηεο ρψξνπο, θαη ηα ρεηξίδεηαη ην πξνζσπηθφ ηεο.
5.1.1 Έιεγρνη θαηά ηελ παξαιαβή πξώησλ πιώλ
ηηο πξψηεο χιεο πνπ παξαιακβάλεηε, πξέπεη λα ειέγρεηε φηη:
1. Σα κεηαθνξηθά κέζα (θνξηεγά / ςπγεία/ θαηαςχθηεο) ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξά θαη δελ ζα
πξέπεη λα κεηαθέξνπλ άιια αληηθείκελα ή επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο. Ζ ζεξκνθξαζία ησλ
ζαιάκσλ ςχμεο πξέπεη λα είλαη ρακειφηεξε απφ 5 νC θαη ησλ ζαιάκσλ θαηάςπμεο ρακειφηεξε
απφ –18 °C
2. Οη πξώηεο ύιεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηα κέζα κεηαθνξάο, κε ηάμε θαη κε
ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πγηεηλή ηνπο θαηάζηαζε (ζπλήζσο επάλσ ζε θαζαξέο παιέηεο
ή κέζα ζε θαζαξνχο πεξηέθηεο). Μελ παξαιακβάλεηε σκά θξέαηα ή άιια επαιινίσηα πξντφληα
ηα νπνία είλαη αζπζθεχαζηα θαη πεηακέλα ζην δάπεδν ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ.
3. Οη πξψηεο χιεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα «θπζηνινγηθά νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά»
(ρξψκα, εκθάληζε,

νζκή θιπ) πνπ αλακέλεηε, κεηά απφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν.

Υξεζηκνπνηείζηε ηηο αηζζήζεηο ζαο (κάηηα, κχηε, αθή) θαη αλ εληνπίζεηε αλεπηζχκεηεο νζκέο
(φπσο γηα παξάδεηγκα απφ ρεκηθέο νπζίεο ή θαχζηκα), ζεκάδηα αιινίσζεο ( φπσο γηα
παξάδεηγκα κνχρια ή ζήςε) ή κφιπλζεο ησλ πξντφλησλ, κελ ηηο παξαιάβεηε.
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4. Ζ ζπζθεπαζία ησλ πξψησλ πιψλ (ραξηνθηβψηηα, θνλζέξβεο, κπνπθάιηα, πεξηέθηεο θιπ) ζα
πξέπεη λα είλαη αθέξαηα, θαζαξή θαη ρσξίο ζεκάδηα αιινηψζεσλ, εμσηεξηθέο θζνξέο θαη
παξακνξθψζεηο.
5. Ζ εκεξνκελία ιήμεο ησλ πξψησλ πιψλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζσζηά πάλσ ζηηο
ζπζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ. Μελ παξαιάβεηε πξντφληα ησλ νπνίσλ ε εκεξνκελία ιήμεο έρεη
πεξάζεη.
6. Ζ επηζήκαλζε (εηηθέηεο) ζηα ζπζθεπαζκέλα πξντφληα ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ ειιεληθή
γιώζζα, ζσζηή, αθέξαηα θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζην πξντφλ πνπ παξαιακβάλεηε θαη ζηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία.
7. Οη πξψηεο χιεο δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζεκάδηα επηκφιπλζεο απφ μέλα ζώκαηα (μχια,
κέηαιια, πιαζηηθά θιπ) ή απφ έληνκα θαη ηξσθηηθά (κχγεο, ζθνπιήθηα, ςείξεο θιπ).
8. Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ νδεγψλ ή άιισλ άζρεησλ αηφκσλ ζηνλ
ρψξν πξνεηνηκαζίαο ηξνθίκσλ. Ζ είζνδνο επηζθεπηψλ επηηξέπεηαη κφλν αλ απηνί αθνινπζνχλ
ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη θνξάλε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία.
9. Δλεκεξψζηε ηνλ ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο αλ εληνπίζεηε παξακνξθσκέλεο αιινησκέλεο
ζπζθεπαζίεο, χπνπηα ή αθαηάιιεια πξντφληα. ε απηή ηε πεξίπησζε, κπνξεί λα ειεγρζεί φιε
ε παξαγγειία ή θαη λα επηζηξαθεί ζηνλ πξνκεζεπηή.
10. Πξνρσξήζηε ζηελ απνζήθεπζε ησλ πξψησλ πιψλ, πξψηα ησλ εππαζψλ (ηξφθηκα πνπ
απαηηνχλ ςχμε ή θαηάςπμε) θαη ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε.
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Πίλαθαο 6. Κξηηήξηα παξαιαβήο ή απόξξηςεο πξώησλ πιώλ
Σξόθηκν

Παξαιαβή

Απόξξηςε


Κξέαο θαη θηκάο
(Μέγηζηε
ζεξκνθξαζία
παξαιαβήο 5 °C)

Κνηόπνπια
(Μέγηζηε
ζεξκνθξαζία
παξαιαβήο 5 °C)




Υξψκα θφθθηλν κε θπζηθφ
ρξψκα ιίπνπο
Γνκή ζθηρηή θαη ειαζηηθή



 Υξψκα θπζηθφ
Γνκή ζθηθηή θαη ειαζηηθή

 Κέιπθνο θαζαξφ θαη αλέπαθν
Απγά
 Αζπξάδη ζπλδεκέλν κε ηνλ
(Μέγηζηε
θξφθν
ζεξκνθξαζία

Κξφθνο
αθέξαηνο,
αλέπαθνο,
παξαιαβήο 7 °C)
δηαθξηηφο
 Υξψκα δσεξφ, δέξκα
γπαιηζηεξφ, βξάγρηα δσεξά,
Φάξηα
θφθθηλα, κάηηα γπαιηζηεξά, γεκάηα
(Μέγηζηε
ζεξκνθξαζία
 Μπξσδηά ζάιαζζαο
παξαιαβήο 5 °C)  Γνκή ζάξθαο ζθηθηή θαη
ειαζηηθή
Όζηξαθα
(Μέγηζηε
ζεξκνθξαζία
παξαιαβήο 7 °C
θαη δσληαλά)



 Μπξσδηά ζάιαζζαο
Κειχθε θιεηζηά θαη γεξά

Υξψκα θαθέ (θπξίσο ζην εζσηεξηθφ
ηνπ θηκά ή πξάζηλν, θειίδεο ιεπθέο,
καχξεο, πξάζηλεο
 Γνκή γινηψδεο, βιελλψδεο, ζαλ
θφιια
Μπξσδηά μηλή
 Υξψκα κνβ, πξάζηλν (ζεκείν
επθνιφηεξεο δηαπίζησζεο γχξσ
απφ ην ιάξπγγα)
 Γνκή γινηψδεο, βιελλψδεο, ζαλ
θφιια
 Μπξσδηά δπζάξεζηε



Κέιπθνο ζπαζκέλν ή ξαγηζκέλν ή
κε ξχπνπο
 Μπξσδηά δπζάξεζηε


Υξψκα ζακπφ, γθξίδα βξάγρηα,
ζηεγλφ δέξκα
 Μάηηα ζνιά πεξηθεξεηαθά θφθθηλα
 Μπξσδηά έληνλε ςαξίια, ακκσλίαο
 Γνκή ραιαξή, καιαθή «παξακέλεη
επάλσ ην απνηχπσκα θαηά ηελ
πίεζε»



 Κειχθε αλνηθηά
Πεξηερφκελν καιαθφ, γινηψδεο
 Μπξσδηά έληνλε ςαξίιαο
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Οδεγίεο γηα ηε ζεξκνκέηξεζε ηξνθίκσλ
ηελ πεξίπησζε φπνπ ρξεηάδεηαη λα ζεξκνκεηξήζεηε ηα ηξφθηκα ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε
ηηο παξαθάησ νδεγίεο:
 Γηαηεξείηε ηα ζεξκφκεηξα θαη ηηο ζήθεο θχιαμήο ηνπο θαζαξέο. Γηα ηελ απνθπγή
επηκφιπλζεο απφ δείγκα ζε δείγκα, πξέπεη λα θαζαξίδεηε θαη λα απνιπκαίλεηε ηα
ζεξκφκεηξα πξηλ θαη κεηά θάζε ρξήζε. Γηα ηελ απνιχκαλζε ρξεζηκνπνηήζηε νηλφπλεπκα ή
αληίζηνηρν απνιπκαληηθφ δηάιπκα. Πάληνηε λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζεξκφκεηξν
δηαζέζηκν θαηά ηελ παξαιαβή.
 Απαηηείηαη πξνζεθηηθφο ρεηξηζκφο ηνπ ηξνθίκνπ φηαλ κεηξάηαη ε ζεξκνθξαζία απηνχ.
 Μεηξήζηε ηελ ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηξνθίκνπ εηζάγνληαο ην ζηέιερνο ή ηνλ εηδηθφ
αηζζεηήξα ηνπ ζεξκνκέηξνπ ζην παρχηεξν ζεκείν ηνπ πξντφληνο (ζπλήζσο ην θέληξν). Δίλαη
θαιή πξαθηηθή λα παίξλεηε ηνπιάρηζηνλ δχν κεηξήζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη απφ
δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, αθνχ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ηξνθίκνπ κπνξεί λα πνηθίιιεη ζηα δηάθνξα
ζεκεία ηνπ ηξνθίκνπ.
 Πεξηκέλεηε κέρξη ε έλδεημε ηνπ ζεξκνκέηξνπ ζηαζεξνπνηεζεί, πξηλ θαηαγξάςεηε ηελ
ζεξκνθξαζία ηνπ ηξνθίκνπ. Πεξηκέλεηε ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα δεπηεξφιεπηα απφ ηελ ζηηγκή
πνπ ην ζηέιερνο ή ν εηδηθφο αηζζεηήξαο ηνπ ζεξκνκέηξνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζην ηξφθηκν.
 Καηά ηε ζεξκνκέηξεζε δεζηψλ θαη θξχσλ πξντφλησλ, ην ζεξκφκεηξν πξέπεη λα επαλέιζεη
ζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο πξηλ λα ρξεζηκνπνηεζεί πάιη.
 Ζ κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πξντφλησλ πνπ δηαηεξνχληαη ζε θαηάςπμε , ζα πξέπεη λα
γίλεηαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο θαηάςπμεο. Τπάξρεη πεξίπησζε λα ππάξρνπλ ζεκεία
ζεξκφηεξα ή ςπρξφηεξα κέζα ζε απηήλ.
 Ζ κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ πνπ δηαηεξνχληαη ζε ςχμε ζα
πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε νιφθιεξεο ηεο αθίδαο ηνπ ζεξκνκέηξνπ αλάκεζα ζε
δχν ζπζθεπαζίεο.
 Σα ζεξκφκεηξα ζα πξέπεη λα ξπζκίδνληαη (βαζκνλνκνχληαη) ηαθηηθά γηα λα δηαζθαιίδεηε ηελ
αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ. Ζ βαζκνλφκεζε πξέπεη λα γίλεηαη θάζε εκέξα. Θα πξέπεη λα
επαλαιακβάλεηαη κεηά απφ θάπνηα πηψζε ή αλ ην ζεξκφκεηξν έρεη εθηεζεί ζε αθξαίεο
αιιαγέο ζεξκνθξαζίαο.

41

 Πνηέ κελ ρξεζηκνπνηείηε γπάιηλα ζεξκφκεηξα γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ
ηξνθίκσλ. Μπνξεί λα ζπάζνπλ θαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ πειαηψλ ή ησλ
εξγαδνκέλσλ.
Ο πην αμηφπηζηνο ηξφπνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζεξκνθξαζηαθή θαηάζηαζε ελφο
πξντφληνο είλαη ε απεπζείαο κέηξεζε ηνπ πξντφληνο.
Ζ ζεξκνθξαζία, πξέπεη λα ιακβάλεηαη κε ζσζηφ ηξφπν, θαζψο ε ηηκή ηεο απνηειεί
αληηθεηκεληθφ ζηνηρείν απνδνρήο ή απφξξηςεο ησλ πξντφλησλ. Οη ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο
πνπ ιακβάλνληαη ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζε ζρεηηθό αξρείν.
H διακρίβωζη ηων θερμομέηρων αθορά ηην διαζθάλιζη ηης ακρίβειας ζε όλο ηο εύρος
μεηρήζεων και μπορεί να γίνει μόνο από ειδικό διαπιζηεσμένο εργαζηήριο
5.1.2 Βαζκνλόκεζε ηνπ ζεξκνκέηξνπ
 1ε Μέζνδνο 1 – εκείν πήμεσο ηνπ λεξνύ
Γηα ηε βαζκνλφκεζε ηνπ ζεξκνκέηξνπ, πξνηείλεηαη ε θάησζη κέζνδνο:
Παίξλνπκε έλα κεγάιν πνηήξη ή ζέηθεξ θαη ην γεκίδνπκε κε πάγν. Καηφπηλ ζπκπιεξψλνπκε κε
λεξφ, κέρξη πνπ λα μερεηιίζεη. Σνπνζεηνχκε ηελ αθίδα ηνπ ζεξκνκέηξνπ καο ζην πνηήξη θαη
αλαδεχνπκε κέρξη λα εμηζνξξνπήζεη (ζηαζεξνπνηεζεί) ε ζεξκνθξαζία ηνπ παγφλεξνπ. Όηαλ ε
ζεξκνθξαζία πιένλ δελ κεηαβάιιεηαη, ηφηε ε αλαγξαθφκελε ηηκή ζην ζεξκφκεηξν πξέπεη λα
είλαη ην κεδέλ (0 °C). Οπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ απηή ηελ ηηκή, ππνδειψλεη ζθάικα ηνπ
ζεξκνκέηξνπ, σο εθ ηνχηνπ πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ.
 2ε κέζνδνο – εκείν δέζεσο ηνπ λεξνύ
1. Γεκίδνπκε κε θαζαξφ λεξφ κηα κεγάιε βαζηά θαηζαξφια θαη δεζηαίλνκε έσο φηνπ βξάζεη.
2. Σνπνζεηνχκε ηελ αθίδα ή ηνλ αηζζεηήξα ηνπ ζεξκνκέηξνπ ζην βξαζηφ λεξφ, θαηά ηξφπν ψζηε ε
πεξηνρή ηνπ αηζζεηήξα λα είλαη εληειψο βπζηζκέλε. Ζ αθίδα ή ν αηζζεηήξαο ηνπ ζεξκνκέηξνπ ζα
πξέπεη λα παξακέλεη ζην βξαζηφ λεξφ γηα 30 δεπηεξφιεπηα ή κέρξηο φηνπ ν δείθηεο ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ λα κελ κεηαβάιιεηαη. Πξνζέρνπκε λα αθνπκπήζεη ε αθίδα ή ν αηζζεηήξαο ηνπ
ζεξκνκέηξνπ ζηνλ πάην ή ζηηο πιεπξέο ηεο θαηζαξφιαο .
3. Ρπζκίδνπκε απφ ηελ εηδηθή βίδα ην ζεξκφκεηξν, ψζηε απηφ λα δείμεη ηνπο 100˚C. ε νξηζκέλα
ζεξκφκεηξα ππάξρεη θνπκπί επαλαθνξάο (reset) αληί γηα βίδα γηα λα ξπζκηζηεί ε αλάγλσζε ηνπ
νξγάλνπ.
εκεηψζεηο: Ζ ζεξκνθξαζία βξαζκνχ κεηψλεηαη θαηά 0,5 °C πεξίπνπ γηα θάζε κεηαηφπηζε 168
κέηξσλ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο.
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ε νξηζκέλα ζεξκφκεηξα ή δείθηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη δπλαηφλ παηψληαο ην θνπκπί επαλαθνξάο
(reset) λα ξπζκηζηεί ε αλάγλσζε ηνπ νξγάλνπ ζηνπο 100˚C.
5.1.3 Γηαδηθαζία ιήςεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ελόο ηξνθίκνπ
1. Όηαλ εμαθξηβσζεί ε θαηαιιειφηεηα ηνπ ζεξκνκέηξνπ καο, κε ηε βαζκνλφκεζε, πξνρσξάκε
ζηελ απνιχκαλζε ηεο αθίδαο ηνπ, ε νπνία γίλεηαη επηκειψο κε ηε ρξήζε νηλνπλεχκαηνο θαη
θαζαξνχ βακβαθηνχ.
2. Ζ ζεξκνθξαζία ησλ πξντφλησλ θαηά ηελ παξαιαβή, πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέζα ζην
ςπρφκελν ρψξν ηνπ νρήκαηνο πνπ ηα κεηέθεξε.
3. Καηά ηελ παξαιαβή, ν δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ πξντφλησλ, πξέπεη
λα γίλεηαη ιακβάλνληαο ζεξκνθξαζία απφ ηα ζεκεία εθείλα ηνπ θνξηίνπ, ηα νπνία εθηηκάηαη φηη
είλαη πην επαίζζεηα ζηελ απψιεηα ςχμεο, ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο κέζα ζην κεηαθνξηθφ κέζν
φπσο γηα παξάδεηγκα ηα θνξηία ηα νπνία βξίζθνληαη θνληά ζε πφξηα ή πεξηκεηξηθά ηεο
παιέηαο.
4. Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο θνξάο, ελδείμεηο ζεξκνθξαζίαο θαη λα
ιακβάλεηαη ππφςε ε ρεηξφηεξε ηηκή.
5. Αληηπξνζσπεπηηθή ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πξντφληνο, ιακβάλεηαη φηαλ:
ηνπ ζεξκνκέηξνπ βξίζθεηαη 6-8 εθαηνζηά εληφο ηνπ πξντφληνο,

α) ε αθίδα

β) έρεη πξνεγεζεί πξφςπμε

ηεο αθίδαο, ζε ζεξκνθξαζία πνπ πξνζεγγίδεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πξντφληνο (γηα πξντφληα
ζπληήξεζεο, εκβάπηηζε ηεο αθίδαο ζε παγφλεξν θαη γηα πξντφληα θαηάςπμεο, ηξππάκε κία
θνξά ην πξντφλ γηα λα πιεζηάζεη ε αθίδα ην –12 °C θαη θαηφπηλ μαλαηξππάκε ην πξντφλ, ζε
άιιν ζεκείν, γεηηνληθφ, γηα λα ιάβνπκε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ)

γ) ε αθίδα ηνπ ζεξκνκέηξνπ

εθάπηεηαη εμνινθιήξνπ ζην πξντφλ.
6. Ο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη δπλαηφλ λα είλαη θαηαζηξνθηθφο. Αλάινγα ινηπφλ ην
πξντφλ είηε ζα θαηαζηξέθεηαη, ή ζα πξνσζείηαη γηα άκεζε δηαλνκή, ρσξίο λα ππφθεηηαη ζηνπο
θαλφλεο ηνπ FIFO (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε). ε πεξίπησζε ζηελ νπνία δελ είλαη εθηθηή ε
θαηαζηξνθή ηνπ πξντφληνο, ζα κεηξάηαη ε ζεξκνθξαζία εληφο ηνπ θηβσηίνπ, ή ελδηάκεζα ησλ
επηκέξνπο ζπζθεπαζηψλ ηνπ θηβσηίνπ, φπνπ ζα γίλεηαη ε παξαδνρή, φηη ε ζεξκνθξαζία ηνπ
πξντφληνο κπνξεί λα είλαη κέρξη 3 °C κηθξφηεξε ηεο αλαγξαθφκελεο έλδεημεο ηνπ ζεξκνκέηξνπ.
7. Ζ ιήςε ηεο ηειηθήο ηηκήο ηεο ζεξκνθξαζίαο γίλεηαη φηαλ έρεη πιένλ ζηαζεξνπνηεζεί ε έλδεημε
ηνπ ζεξκνκέηξνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 30 δεπηεξνιέπησλ.
8. Γηα ηελ ιήςε ζεξκνθξαζίαο θαηεςπγκέλσλ φπνπ ε κάδα ησλ πξντφλησλ είλαη πνιχ ζθιεξή
θαη παξεκπνδίδεηαη ε εηζρψξεζε ηεο αθίδαο ηνπ ζεξκνκέηξνπ, πξνηείλεηαη ε ελδεηθηηθή ιήςε
ζεξκνθξαζίαο, απφ πξντφληα φπσο ην θαιακπφθη θαη ν αξαθάο ή ελδηάκεζα ησλ επηκέξνπο
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ζπζθεπαζηψλ ηνπ θηβσηίνπ, φπνπ ζα γίλεηαη ε παξαδνρή, φηη ε ζεξκνθξαζία ηνπ πξντφληνο
κπνξεί λα είλαη κέρξη 3 °C κηθξφηεξε ηεο αλαγξαθφκελεο έλδεημεο ηνπ ζεξκνκέηξνπ.

44

Αλαθεθαιαίσζε
Ζ θαιή πνηφηεηα θαη ε δηαζθάιηζε ηεο πγηεηλήο ησλ πξψησλ πιψλ πνπ παξαιακβάλνληαη θαη
εηζάγνληαη ζε κία επηρείξεζε ηξνθίκσλ, είλαη επζχλε ηνπ παξαιήπηε.
Ζ παξαιαβή αζθαιώλ πξώησλ πιώλ μεθηλά κε ηελ πξνζεθηηθή επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ.
Οη ρεηξηζηέο πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνπλ έηζη ηηο παξαιαβέο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή
θαη εχξπζκε κεηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ. Οη ππάιιεινη πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο παξαιαβέο,
ζα πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλνη, ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα πξαγκαηνπνηνχλ επηζεσξήζεηο ησλ
πξντφλησλ θαη λα δηαθξίλνπλ απηά πνπ είλαη απνδεθηά απφ ηα απαξάδεθηα. Θα πξέπεη επίζεο
λα έρνπλ ηελ εμνπζηνδφηεζε λα απνξξίπηνπλ πξντφληα πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο
εηαηξείαο θαη λα ππνγξάθνπλ γηα πξντφληα πνπ ηηο πιεξνχλ θαη γίλνληαη δεθηά θαηά ηελ
παξαιαβή.
Σν ζεξκόκεηξν είλαη ηα πην ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηνπο ρεηξηζηέο θαη ηνπο επηηξέπεη λα
ειέγρνπλ πηζαλέο θαηαρξήζεηο ζεξκνθξαζίαο πνπ έρνπλ ζπκβεί πξηλ ηελ παξαιαβή. Κάζε
εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα έρεη έλαλ ηθαλφ αξηζκφ ζεξκνκέηξσλ ηα νπνία θαζαξίδνληαη θαη
απνιπκαίλνληαη πξηλ θαη κεηά απφ θάζε ρξήζε. Οη ρεηξηζηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ πσο
ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δηάθνξα ζεξκφκεηξα πνπ κπνξεί λα έρεη ε εηαηξεία θαζψο θαη ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν απηά βαζκνλνκνχληαη.
Σα πξντφληα πνπ θζάλνπλ ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηηο
πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί. Ζ ζπζθεπαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξέο θαη
αθέξαηεο. Οη εηηθέηεο θαη νη εκεξνκελίεο ζα πξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο. Σα πξντφληα δελ ζα
πξέπεη λα θέξνπλ ζεκάδηα θαθνκεηαρείξηζεο.
Σα πξντόληα ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη ζηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία. Σξφθηκα φπσο ην
θξέαο, ην θνηφπνπιν θαη ην ςάξη ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ γηα ην ρξψκα, ηελ πθή θαη ηελ νζκή
ηνπο. Σα ζαιαζζηλά πξέπεη λα θηάλνπλ δσληαλά. Σα απγά πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα ηελ
θξεζθάδα ηνπο θαη γηα ξχπνπο ή ξσγκέο ζην θέιπθνο ηνπο. Σα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα
πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα ηε θξεζθάδα ηνπο. Σα ιαραληθά πξέπεη λα είλαη θξέζθα θαη πγηεηλά.
Σα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα ειέγρνληαη γηα ζεκάδηα απφςπμεο – θαηάςπμεο. Πξντφληα
ζπζθεπαζκέλα ππφ θελφ ή ππφ ηξνπνπνηεκέλε αηκφζθαηξα ειέγρνληαη γηα βιελλψδε εκθάληζε
θαη γηα ην αθέξαην ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο θαη ηηο εκεξνκελίεο ιήμεο. Σξφθηκα ζε θνλζέξβα
ειέγρνληαη γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ζπζθεπαζίαο. Σα πξντφληα μεξάο απνζήθεπζεο ειέγρνληαη
γηα ζεκάδηα εηζβνιήο εληφκσλ θαη ίρλε πγξαζίαο.
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Κεθάιαην 6.
ΡΓΖΓΖΚΕ ΗΑΠΑ ΠΕ ΝΞΜΓΠΜΖΙΑΟΖΑ ΠΩΚ ΠΞΜΦΖΙΩΚ
6.1 Πξνεηνηκαζία ησλ ηξνθίκσλ
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ ηξνθίκσλ, νη πηζαλφηεηεο επηκφιπλζεο θαη
πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ βαθηεξίσλ είλαη κεγάιεο. Ζ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ γηα ηελ πγηεηλή
πξνεηνηκαζία ησλ ηξνθίκσλ είλαη ζεκαληηθή, γηα ηελ απνθπγή ηξνθηθψλ δειεηεξηάζεσλ.

Οδεγίεο γηα ηελ πγηεηλή πξνεηνηκαζία ησλ ηξνθίκσλ:
1. Πξνεηνηκάδεηε ηα λσπά ηξφθηκα θαη ηα ηξφθηκα πςεινχ θηλδχλνπ, ζε μερσξηζηνχο
ρψξνπο, κε μερσξηζηέο επηθάλεηεο θνπήο

θαη θαζαξφ εμνπιηζκφ, ζθεχε θαη εξγαιεία

(καραίξηα, θνπηάιηα, ζπάηνπιεο θιπ.)
2. Υξεζηκνπνηείηε πάληα θαηάιιεια θαζαξά ζθεύε θαη απνθεχγεηε λα πξνεηνηκάδεηε θαη
λα κεηαθέξεηε ηα ηξφθηκα κε γπκλά ρέξηα.
3. Απνζπζθεπάδεηε ηηο πξώηεο ύιεο ζε εηδηθνύο ρώξνπο. Μελ αδεηάδεηε ζπζθεπαζκέλεο
πξψηεο χιεο κε ραξηνζαθνχιεο, θηβψηηα θιπ, απεπζείαο ζε δνρεία αλάκημεο ηνπο (κίμεξ).
4. Μελ

θαζπζηεξείηε. Ο ρεηξηζκφο ησλ ηξνθίκσλ, ηδίσο ησλ εππαζψλ, θαηά ηελ

πξνεηνηκαζία πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζχληνκνο.
5. Μελ αθήλεηε ηα ηξόθηκα γηα κεγάιν δηάζηεκα ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο (δεζηή θαη
πγξή αηκφζθαηξα) . Ζ ειάρηζηε πνζφηεηα ηξνθίκσλ πνπ πξνεηνηκάδεηαη πξέπεη λα ζθεπάδεηαη,
λα κεηαθέξεηαη ακέζσο ζην ςπγείν ή λα επεμεξγάδεηαη πεξαηηέξσ φπσο γηα παξάδεηγκα ην
καγείξεκα.
6. Πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο θαη ηηο επηθάλεηεο εξγαζίαο ηαθηηθά .
7. Καζαξίδεηε ηνπο δίζθνπο θνπήο/ ηεκαρηζκνχ, ηα γπαιηθά, ηα ζθεχε θαη ηνπο πάγθνπο
εξγαζίαο ελδηάκεζα ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ δηαθφξσλ ηξνθίκσλ.
8. Αληηθαηαζηήζεηε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα εξγαιεία πνπ έρνπλ θζαξεί ή δελ κπνξνχλ λα
θαζαξηζηνχλ.
9. Καζαξίδεηε φηη ρπζεί ακέζσο θαη απνκαθξχλεηε ηα ζθνππίδηα θαη ηα ππνιείκκαηα ηξνθψλ
ηαθηηθά.
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6.1.1 σζηό πιύζηκν ησλ ηξνθίκσλ
Οδεγίεο γηα ην ζσζηό πιύζηκν ησλ ηξνθίκσλ
Υξεζηκνπνηείηε δηαθνξεηηθνύο λεξνρύηεο γηα ην πιχζηκν:


Χκψλ ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο (θξέαηα, πνπιεξηθά, ςάξηα θιπ)



Λαραληθψλ θαη θξνχησλ



θεπψλ, εξγαιείσλ, εμνπιηζκνχ



Υεξηψλ

1. Καζαξίδεηε θαη απνιπκαίλεηε ζρνιαζηηθά ηνλ λεξνρχηε κεηά ηελ ρξήζε ηνπ, ζηελ
πεξίπησζε φπνπ νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο επηηξέπνπλ ηα ηξφθηκα λα πιέλνληαη ζηνλ
ίδην λεξνρχηε.
2. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηνπο λεξνρύηεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ην πιχζηκν ησλ ηξνθίκσλ,
γηα άιιεο ρξήζεηο (πρ. πιχζηκν ρεξηψλ ή πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ)
3. Πιέλεηε ηα ιαραληθά ζρνιαζηηθά, κε ρισξησκέλν λεξφ

6.1.2 σζηή απόςπμε ησλ ηξνθίκσλ
Οδεγίεο γηα ηε ζσζηή απόςπμε ησλ ηξνθίκσλ


Διέγρεηε ηελ ζεξκνθξαζία απόςπμεο. Απνςχρεηε ηα ηξφθηκα ζε εηδηθνχο ζαιάκνπο
απφςπμεο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ. Αλ δελ ππάξρεη εηδηθφο ζάιακνο, ρξεζηκνπνηείζηε
ςπγεία ζεξκνθξαζίαο 2-5 °C ή άθζνλν, ηξερνχκελν λεξφ ζεξκνθξαζίαο κηθξφηεξεο ησλ 21
°C. Μελ απνςχρεηε ηα ηξφθηκα ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Πνηέ κελ απνςχρεηε ηξφθηκα
κε δεζηφ λεξφ.



Αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο απόςπμεο ηνπ παξαζθεπαζηή ησλ ηξνθίκσλ. Υξεζηκνπνηείηε
ηνλ θνχξλν κηθξνθπκάησλ γηα ηελ απφςπμε, κφλνλ εθφζνλ ππάξρνπλ ζρεηηθέο νδεγίεο
απφ ηνλ παξαζθεπαζηή



Οξγαλώλεηε ζσζηά ηελ εξγαζία ζαο ψζηε λα ππάξρεη αξθεηφο ρξφλνο γηα ηελ απφςπμε
ησλ πιηθψλ πνπ ρξεηάδεζηε



Μελ καγεηξεύεηε απεπζείαο κεγάια ηεκάρηα θξέαηνο ή πνπιεξηθά ηα νπνία δελ έρνπλ
μεπαγψζεη πιήξσο.



Υξεζηκνπνηείηε μερσξηζηνύο ρώξνπο γηα ηελ απφςπμε ησλ λσπψλ θξεάησλ/
πνπιεξηθψλ.



Υξεζηκνπνηείηε ακέζσο ή ηνπνζεηήζηε ζην ςπγείν ηα ηξφθηκα πνπ απνςχρζεθαλ.
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Πνηέ κελ θαηαςύρεηε μαλά ηξόθηκα ηα νπνία έρνπλ απνςπρζεί.



Πξνζνρή ζηηο επηκνιύλζεηο! Όηαλ απνςχρεηε ηηο θαηαςπγκέλεο πξψηεο χιεο ζην ςπγείν
(1 °C έσο 5 °C), ηνπνζεηείζηε ηηο ζε θαηάιιεια δνρεία Ξεπαγψλεηε ηα ηξφθηκα κέζα ζε
πεξηέθηεο, θαη ηνπνζεηήζηε ηνπο ζηα θάησ ξάθηα, ψζηε ηα πγξά ηνπο λα κελ ζηάδνπλ θαη
κνιχλνπλ ηα άιια ηξφθηκα .



Καζαξίδεηε θαη απνιπκαίλεηε ηαθηηθά ηνπο ρψξνπο απφςπμεο.

6.1.3 σζηόο ηεκαρηζκόο ησλ ηξνθίκσλ
Οδεγίεο γηα ηνλ ζσζηό ηεκαρηζκό ησλ ηξνθίκσλ
1. Πξνζνρή ζηηο δηαζηαπξνύκελεο επηκνιύλζεηο! Υξεζηκνπνηείηε δηαθνξεηηθέο επηθάλεηεο
θνπήο, δηαθνξεηηθά εξγαιεία (καραίξηα) θαη ζθεχε γηα ηα σκά θαη γηα ηα έηνηκα πξνο
θαηαλάισζε πξντφληα
2. Υξεζηκνπνηείηε ηελ ζσζηή επηθάλεηα θνπήο. Οη επηθάλεηεο θνπήο (απφ ηεθιφλ) ζα
πξέπεη λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ ρξψκα αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πξντφληνο γηα ην νπνίν
ρξεζηκνπνηνχληαη:


Γηα ην σκό θξέαο θόθθηλν ρξώκα



Γηα ηα σκά πνπιεξηθά θίηξηλν ρξώκα



Γηα ηα σκά ςάξηα ιεπθό ρξώκα



Γηα ηα ιαραληθά πξάζηλν ρξώκα

6.1.4

Οδεγίεο γηα ηξόθηκα πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθή θξνληίδα

Α. Κξέαο, ςάξηα θαη πνπιεξηθά
Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ θαη ηα εμήο:


Οη ρψξνη πξνεηνηκαζίαο, ηα εξγαιεία θαη νη πάγθνη εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξνί
θαη απνιπκαζκέλνη
 Ζ πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ αθαηξείηαη απφ ηελ ςχμε γηα ηελ πξνεηνηκαζία πξέπεη λα
είλαη ηφζε φζε πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί.
 Κξέαο πνπ έρεη πξνεηνηκαζηεί γηα καγείξεκα, πξέπεη ή λα καγεηξεπηεί ή λα ηνπνζεηεζεί
ζηελ ςχμε ακέζσο. Δάλ ηνπνζεηεζεί ζηελ ςχμε, απαηηείηαη πξνζνρή ψζηε λα απνθεπρζεί ε
αιιεινκφιπλζε.
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Β. αιάηεο πνπ πεξηέρνπλ εππαζή ζπζηαηηθά
αιάηεο πνπ πεξηέρνπλ θνηφπνπιν, ηφλν, απγά, δπκαξηθά ή παηάηεο, είλαη γλσζηφ φηη κπνξνχλ
λα πξνθαιέζνπλ ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο. Δπεηδή κεηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο θαη πξηλ ηελ
θαηαλάισζε ηνπο ζπλήζσο δελ κεζνιαβεί ζηάδην καγεηξέκαηνο, νη κηθξννξγαληζκνί πνπ
εηζάγνληαη ζηα πξντφληα απηά

θαηά ηελ πξνεηνηκαζία, ππάξρεη πηζαλφηεηα λα κελ

εμαιεηθζνχλ κε ηηο δηάθνξεο ηερληθέο πνπ αθνινπζνχληαη. Γη΄ απηφ ην ιφγν, απαηηείηαη ηδηαίηεξε
πξνζνρή θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο. πγθεθξηκέλα ζπληζηψληαη ηα παξαθάησ:
 Σα θξέαο, θνηφπνπιν ή ςάξη πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ πξνεηνηκαζία
ζαιάηαο, ζα πξέπεη λα έρνπλ καγεηξεπηεί, ςπρζεί θαη απνζεθεπηεί κε ζσζηφ ηξφπν ψζηε λα
κελ έρνπλ επηκνιπλζεί..
 Σν θξέαο, θνηφπνπιν ή ςάξη πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί, δελ ζα πξέπεη λα έρεη
παξακείλεη ζηελ ςχμε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.
 Καηά ηελ πξνεηνηκαζία, φια ηα ζπζηαηηθά ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ ζηελ ςχμε έσο φηνπ
θηάζεη ε ζηηγκή λα αλακηρζνχλ.
 Σα ζπζηαηηθά θαη ηα εξγαιεία γηα ηελ πξνεηνηκαζία κίαο ζαιάηαο, ζα πξέπεη λα ςχρνληαη
πξηλ ηελ πξνεηνηκαζία.
 Ζ πξνεηνηκαζία ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο, έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε
παξακνλή ησλ ζπζηαηηθψλ, ζε κεγάιεο πνζφηεηεο θαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα εθηφο
ςπγείνπ.
Γ. Απγά θαη κίγκαηα πνπ πεξηέρνπλ απγά
Σα απγά ζεσξνχληαη δπλεηηθά επηθίλδπλε πξψηε χιε δηφηη επηηξέπνπλ ηελ γξήγνξε αλάπηπμε
ησλ κηθξννξγαληζκψλ. Όηαλ γίλεηαη ρεηξηζκφο απγψλ ή κηγκάησλ πνπ πεξηέρνπλ απγά πξέπεη
λα αθνινπζνχληαη νη παξαθάησ θαλφλεο:
 Σα πεξηερφκελα σκψλ απγψλ πνπ έρνπλ αλακηρζεί ζε έλαλ πεξηέθηε απαηηνχλ ηδηαίηεξε
θξνληίδα, θαζψο κηθξννξγαληζκνί πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ έλα απγφ, εμαπιψλνληαη
ζην κίγκα. Πξέπεη λα καγεηξεχνληαη ακέζσο κεηά ηελ αλάκεημε ή λα ηνπνζεηνχληαη γηα
δηαηήξεζε ζε ζεξκνθξαζία ζηνπο 5 °C. Οη πεξηέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ
αλάκεημε πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη πξηλ επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
λέα αλάκεημε.
 Δπηρεηξήζεηο πνπ ζηηίδνπλ εππαζείο πιεζπζκνχο, φπσο ηα λνζνθνκεία θαη νη παηδηθνί
ζηαζκνί, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ πάληα παζηεξησκέλα απγά ή πξντφληα ηνπο.
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 Ο εμνπιηζκφο, ηα ζθεχε θαη εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία απγψλ
πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη άκεζα.
 Γηα ηελ πξνεηνηκαζία γεπκάησλ πνπ απαηηνχλ ειαθξχ ή θαζφινπ καγείξεκα (π.ρ.
καγηνλέδα), πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη παζηεξησκέλα απγά θαη πξντφληα ηνπο.
Γ. Κνπξθνύηη-Μίγκα γηα παλάξηζκα
Μίγκαηα πνπ πεξηέρνπλ απγά ή γάια, είλαη δπλαηφλ λα ππνζηνχλ θαηάρξεζε ρξφλνπζεξκνθξαζίαο θαζψο θαη αιιεινκφιπλζε. Γηα ηα πξντφληα απηά ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη
νη παξαθάησ νδεγίεο:
 Σα κίγκαηα λα πξνεηνηκάδνληαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο.
 Αλ ην κίγκα δελ ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα, λα ηνπνζεηείηαη ζην ςπγείν.
 Με ρξεζηκνπνηεκέλα κίγκαηα λα απνξξίπηνληαη κεηά απφ θάζε βάξδηα.
 Όπνπ είλαη δπλαηφλ, λα ρξεζηκνπνηνχληαη παζηεξησκέλα πξντφληα απγψλ ζηελ
πξνεηνηκαζία κηγκάησλ.
Δ. Φξνύηα θαη ιαραληθά
Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ θξνχησλ θαη ησλ ιαραληθψλ ζα πξέπεη λα:
 Μελ έξρνληαη ζε επαθή ηα θξνχηα θαη ιαραληθά κε επηθάλεηεο εθηεζεηκέλεο ζε σκφ θξέαο
θαη θνηφπνπιν. Σα εξγαιεία θαη νη πάγθνη εξγαζίαο ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα
απνιπκαίλνληαη πξηλ ηε ρξήζε.
 Πιέλνληαη ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά θάησ απφ ηξερνχκελν λεξφ, ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ
ρψκα θαη άιινη ξχπνη, πξηλ απφ ηελ θνπή, ην καγείξεκα ή ηελ αλάκεημε κε άιια ζπζηαηηθά.
Δηδηθφηεξα γηα θπιιψδε ιαραληθά, φπσο ην καξνχιη θαη ην ζπαλάθη, ηα εμσηεξηθά θχιια λα
απνκαθξχλνληαη ελψ ηα ππφινηπα λα πιέλνληαη επηκειψο.
 Σα θνκκέλα πεπφληα λα δηαηεξνχληαη ζηνπο 5 °C.
Σ. Πάγνο
 Πάγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ηξφθηκν ή γηα ηελ ςχμε ηξνθίκσλ πξέπεη λα γίλεηαη απφ
«πόζηκν λεξό».
 Πάγνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ςχμε ηξνθίκσλ δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο
ζπζηαηηθφ ησλ ηξνθίκσλ .
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 Ο πάγνο πξέπεη λα ηεξείηαη ζε θαζαξφ θαη απνιπκαζκέλν πεξηέθηε θαη ε κεηαθνξά ηνπ απφ
ηελ παγνκεραλή ζε άιιν πεξηέθηε πξέπεη λα γίλεηαη κε εηδηθφ εξγαιείν (πνηέ κε γπάιηλν
πνηήξη) ην νπνίν ζα πξέπεη λα απνζεθεχεηαη εθηφο ηεο παγνκεραλήο. Πεξηέθηεο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα σκό θξέαο, ςάξη, θνηόπνπιν ή ρεκηθά, απαγνξεύεηαη λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα πάγν. Σέινο, πξέπεη λα απνθεχγεηαη θάζε επαθή ησλ ρεξηψλ κε ηνλ
πάγν.
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Κεθάιαην 7
ΡΓΖΓΖΚΕ ΗΑΠΑ ΠΕ ΘΓΞΙΖΗΕ ΓΝΓΛΓΞΓΑΟΖΑ ΠΩΚ
ΠΞΜΦΖΙΩΚ (ΙΑΓΓΖΞΓΙΑ/ΣΕΟΖΙΜ)
Ζ επεμεξγαζία ησλ ηξνθψλ ζε ιάζνο ζεξκνθξαζία θαζψο θαη ην αηειέο καγείξεκα ή ςήζηκν,
επηηξέπνπλ ηελ επηβίσζε ησλ κηθξννξγαληζκψλ ή αθφκα θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπο φηαλ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο γηα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Λφγσ
επαλεηιεκκέλεο ρξήζεο ησλ ιαδηψλ θαηά ην ηεγάληζκα, ππάξρεη επίζεο ν θίλδπλνο ηεο ρεκηθήο
επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ. Οη πεξηπηψζεηο απηέο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ηξνθηθέο
δειεηεξηάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ.

7.1 σζηό καγείξεκα ή ςήζηκν
Οδεγίεο γηα ηε ζσζηή ζεξκηθή επεμεξγαζία ησλ ηξνθίκσλ ( ζσζηό καγείξεκα / ςήζηκν)
 Μαγεηξεύεηε / ςήλεηε ηα ηξόθηκα ζηε ζσζηή ζεξκνθξαζία. Ζ ζεξκνθξαζία ζην θέληξν
ηνπ ηξνθίκνπ πξέπεη θζάζεη ζηνπο 75 °C ή ζηνπο 70 °C γηα 2 ιεπηά. Αλ ην ηξφθηκν πνπ
ςήλεηε είλαη ρνηξηλφ ή κπηθηέθη ε ζεξκνθξαζία ησλ 63,8 °C γηα 15 δεπηεξφιεπηα ζην
εζσηεξηθφ ηνπ είλαη αξθεηή.
 Διέγρεηε ηε ζεξκνθξαζία ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ηξνθίκνπ, ζε ζχληνκα ρξνληθά
δηαζηήκαηα. Υξεζηκνπνηείηε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα ζεξκφκεηξα.
 Αλαθαηεύεηε ηηο ζνχπεο, ηηο θξέκεο, ηηο ζάιηζεο θαη ηα άιια ηξφθηκα ηαθηηθά θαηά ην
καγείξεκα, ψζηε ην ςήζηκν λα είλαη νκνηφκνξθν.
 θεπάδεηε ηηο θαηζαξόιεο ή ηνπο βξαζηήξεο κε θαζαξά θαπάθηα. Πξέπεη λα παξακέλνπλ
ζθεπαζκέλα φηαλ ην ηξφθηκν δελ αλαθαηεχεηαη.
 Υξεζηκνπνηείηε πάληα θαζαξά ζθεύε (θαηζαξφιεο, ηαςηά θιπ) θαη θαζαξά εξγαιεία
(ζπάηνπιεο, θνπηάιηα, θιπ)
 Υξεζηκνπνηείηε ηα θαηάιιεια ιάδηα γηα ην ηεγάληζκα θαη ην καγείξεκα. Σα ιάδηα
πξέπεη λα δηεζνχληαη πξηλ απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαη λα κελ ζεξκαίλνληαη ζε
ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ησλ 180 °C. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην ίδην ιάδη γηα ηεγάληζκα πάλσ
απφ ηξεηο θνξέο. Πξνηηκήζηε ην ειαηφιαδν ην νπνίν είλαη πην αλζεθηηθφ ζην ηεγάληζκα.

52

 Μελ δνθηκάδεηε ηα ηξφθηκα κε ιεξσκέλα θνπηάιηα ή κε ηα δάθηπια. Ζ δνθηκή ηνπ θαγεηνχ
ή ηνπ γιπθίζκαηνο κπνξεί λα γίλεη κφλν απφ ηνλ ππεχζπλν παξαζθεπήο θαη κε δεδνκέλν φηη
ζα γίλεη κε ηξφπν πνπ δελ ζα ην κνιχλεη. Μεηά ηε δνθηκή, κελ ρξεζηκνπνηείηε μαλά ην ίδην
θνπηάιη.
 Μαγεηξεύεηε ηα ηξφθηκα ηελ εκέξα ηεο δηάζεζήο ηνπο ή ιίγν πξηλ ην ζεξβίξηζκά ηνπο. Μεηά
ην καγείξεκα, ην ηξφθηκν πξέπεη λα θαηαλαισζεί ή λα ςπρζεί φζν ην δπλαηφ γξεγνξφηεξα.
 Διέγρεηε ηελ πνηόηεηα ηνπ ηξνθίκνπ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο παξαζθεπήο, πξηλ ην
ηειηθφ ζεξβίξηζκά ηνπ.
 Παξαθνινπζείηε ηνλ ρξόλν πνπ κεζνιαβεί από ην καγείξεκα σο ηε ςύμε ή ηελ
θαηαλάισζε. Οη ρξόλνη πνπ κεζνιαβνύλ αλάκεζα ζην καγείξεκα θαη ηελ
θαηαλάισζε, ζην καγείξεκα θαη ηε ςύμε, ζηε ςύμε θαη ην ζεξβίξηζκα πξέπεη λα είλαη
νη κηθξόηεξνη δπλαηνί.

7.2 Υξόλνο παξακνλήο
Ο γεληθφο θαλφλαο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη ην καγείξεκα, είλαη φηη ηα ηξφθηκα δελ πξέπεη λα
παξακείλνπλ ζηελ επηθίλδπλε δψλε (5-60 °C) γηα πάλσ απφ 4 ψξεο. Ο ρξφλνο απηφο είλαη
αζξνηζηηθφο θαη αξρίδεη λα κεηξάεη απφ ηελ ζηηγκή παξαιαβήο ησλ πξψησλ πιψλ. Παξά ην
γεγνλφο φηη καγείξεκα ηνπ θαγεηνχ ζηε ζσζηή ζεξκνθξαζία θαη ην ζσζηφ ρξφλν κεηψλεη ηνλ
αξηζκφ ησλ κηθξννξγαληζκψλ θαη θαζηζηά ην ηξφθηκν αζθαιέο, πεξαηηέξσ δηαδηθαζίεο, φπσο ε
ςχμε ή ε επαλαζέξκαλζε, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκεία θαηάρξεζεο ρξφλνπ θαη/ή
ζεξκνθξαζίαο.
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7.3 Απαηηήζεηο αζθαινύο ςεζίκαηνο
Πίλαθαο 7. Θεξκνθξαζίεο αζθαινύο ςεζίκαηνο
Απαηηήζεηο καγεηξέκαηνο γηα νξηζκέλα ηξόθηκα
Πξντόλ

Διάρηζηε εζσηεξηθή
ζεξκνθξαζία ηνπ
πξντόληνο θαηά ην
ςήζηκν

Κνηόπνπιν
(νιόθιεξν )

74 °C γηα 15
δεπηεξφιεπηα

Γέκηζε θαη γεκηζηό θξέαο
Πηάηα πνπ ζπλδπάδνπλ
σκό θαη καγεηξεκέλν
θξέαο

74 °C γηα 15
δεπηεξφιεπηα

ΚΙΜΑ (κνζράξη, ρνηξηλό
ή άιιν θξέαο ή ςάξη)

68 °C γηα 15
δεπηεξφιεπηα

Καπληζηά αιαηηζκέλα
αιίπαζηα θξέαηα

Μπξηδφιεο:
68˚C γηα 15 δεπηεξφιεπηα
Εακπφλ / Βξαζηά:
68 °C γηα 15
δεπηεξφιεπηα

Υνηξηλό, κνζράξη θαη αξλί

Μπξηδφιεο – Παληζέηα Πατδάθηα:
63 °C γηα 15
δεπηεξφιεπηα
Φεηά:
63 °C γηα 4 ιεπηά

Άιιεο απαηηήζεηο καγεηξέκαηνο θαη
ζπζηάζεηο
Σν θνηφπνπιν ζπλήζσο επηκνιχλεηαη
κε κεγάιν αξηζκφ κηθξννξγαληζκψλ
ζε ζρέζε κε ηα άιια θξέαηα θαη γη΄
απηφ πξέπεη λα καγεηξεχεηαη θαιά
Ζ γέκηζε ζπκπεξηθέξεηαη σο κνλσηήο
ζεξκφηεηαο εκπνδίδνληάο ηε λα θηάζεη
ζην θέληξν ηνπ θξέαηνο θαη γη απηφ
πξέπεη λα καγεηξεχεηαη μερσξηζηά
Ζ θηκαδνπνίεζε έρεη σο απνηέιεζκα
ηε κεηαθνξά θαη ηελ αλάκεημε ησλ
κηθξννξγαληζκψλ απφ ηελ επηθάλεηα
ζε φιε ηε κάδα ηνπ θξέαηνο.
Δλαιιαθηηθέο (ηζνδχλακεο) ειάρηζηεο
εζσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο
καγεηξέκαηνο:
70 °C γηα 1 δεπηεξφιεπην
68 °C γηα 15 δεπηεξφιεπηα
66 °C γηα 1 ιεπηφ
63 °C γηα 3 ιεπηά
Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αιηπάζησζεο
– αιαηίζκαηνο (ζπεηζάξηζκα), νη
παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί κπνξεί
απφ ηελ επηθάλεηα λα κεηαθεξζνχλ ζην
εζσηεξηθφ ηνπ θξέαηνο
Δλαιιαθηηθέο εζσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο
καγεηξέκαηνο γηα ςεηά θξέαηα κφζρνπ
θαη ρνηξηλνχ:
54 °Cγηα 112 ιεπηά
56 °C γηα 56 ιεπηά
57 °Cγηα 36 ιεπηά
58 °C γηα 28 ιεπηά
59 °C γηα 18 ιεπηά
60 °C γηα 12 ιεπηά
61 °C γηα 8 ιεπηά
62 °C γηα 5 ιεπηά
63 °C γηα 4 ιεπηά
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Πίλαθαο 7. Θεξκνθξαζίεο αζθαινύο ςεζίκαηνο (πλέρεηα)

Φάξη

63 °C γηα 15
δεπηεξφιεπηα

Φάξη ην νπνίν έρεη ηεκαρηζζεί ζε
κεγάια ή πνιχ κηθξά θνκκάηηα ή έρεη
αιεζζεί πξέπεη λα καγεηξεπηεί ζε κηα
εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ησλ 68 °C γηα
15 δεπηεξφιεπηα
Σν γεκηζηφ ςάξη πξέπεη λα καγεηξεπηεί
ζε κηα εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ησλ
74 °C γηα 15 δεπηεξφιεπηα
Δάλ ηα απγά καγεηξεχνληαη θαη
δηαηεξνχληαη γηα αξγφηεξν ζεξβίξηζκα
δεζηά, ηφηε πξέπεη λα καγεηξεπηνχλ ζε
κηα εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ησλ 68°C
ή πςειφηεξε γηα 15 δεπηεξφιεπηα θαη
χζηεξα λα δηαηεξεζνχλ ζηνπο 60 °C.

Απγά κε θέιπθνο
(γηα άκεζν ζεξβίξηζκα)

63 °C γηα 15
δεπηεξφιεπηα

Πηάηα πνπ πεξηέρνπλ απγά πξέπεη λα
καγεηξεπηνχλ ζε κηα εζσηεξηθή
ζεξκνθξαζία ησλ 74 °C γηα 15
δεπηεξφιεπηα
Μαγεηξέςηε ηφζα απγά φζα
ρξεηάδνληαη γηα ηηο αλάγθεο ζαο ή ηηο
παξαγγειίεο ζαο. Πνηέ κελ
ηνπνζεηείηαη ηα απγά θνληά ζηνλ
θνχξλν ή ηελ ςεζηαξηά.
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Κεθάιαην 8.
ΝΞΜΟΠΑΟΖΑ ΠΩΚ ΠΞΜΦΖΙΩΚ ΑΙΓΟΩΟ ΙΓΠΑ ΠΕ
ΘΓΞΙΖΗΕ ΓΝΓΛΓΞΓΑΟΖΑ (ΑΙΓΟΩΟ ΙΓΠΑ ΠΜ
ΙΑΓΓΖΞΓΙΑ)
(ΣΡΛΕ, ΗΑΠΑΣΡΛΕ, ΓΝΑΚΑΘΓΞΙΑΚΟΕ)
8.1 Φύμε ησλ έηνηκσλ γηα θαηαλάισζε ηξνθίκσλ (κεηά ην καγείξεκα/ςήζηκν)
Σα ηξφθηκα πςειήο επηθηλδπλφηεηαο κεηά ηελ πξνεηνηκαζία ή ηελ ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπο,
πξέπεη λα ςπρζνχλ γξήγνξα ζε ζεξκνθξαζίεο νη νπνίεο ζα ηα εμαζθαιίζνπλ απφ ηελ
αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ πνπ επηβίσζαλ ηνπ καγεηξέκαηνο. Σα έηνηκα πξνο θαηαλάισζε
πξντφληα ηα νπνία δελ ςήζεθαλ, αιιά πξνεηνηκάζηεθαλ κε άιινπο ηξφπνπο (πρ ζάιηζεο,
επηδφξπηα, γιπθά κε ζαληηγί, ζάληνπηηο) πξέπεη λα ςπρζνχλ άκεζα ζε ζεξκνθξαζίεο
κηθξφηεξεο απφ 5 °C, γηα λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ κηθξνβίσλ.
Ο ρξόλνο αλάκεζα ζηελ επεμεξγαζία θαη ηελ ςύμε, είλαη θαζνξηζηηθόο γηα ηελ αλάπηπμε
ή όρη ησλ κηθξνβίσλ.
Πξνηείλεηαη κία δηαδηθαζία ςχμεο ζε δχν θάζεηο. Καηά ηελ πξψηε θάζε, ε ζεξκνθξαζία ηνπ
καγεηξεκέλνπ-ςεκέλνπ ηξνθίκνπ κεηψλεηαη απφ ηνπο 60 °C ζηνπο 21 °C ζε δχν ψξεο. ηε
δεχηεξε θάζε, ε ζεξκνθξαζία κεηψλεηαη ζηνπο 5 °C, κέζα ζε 4 ψξεο (ζχλνιν: 6 ψξεο). Αλ
θαηά ηε δηαδηθαζία ςχμεο ζηελ πξψηε θάζε, δελ επηηεπρζεί ε ζεξκνθξαζία 21 °C ζε δχν
ψξεο, ηφηε ην ηξφθηκν ζα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη ή λα επαλαζεξκαίλεηαη. Ζ επαλαζέξκαλζε
ζα πξέπεη λα επηηχρεη 74 °C γηα 15 δεπηεξφιεπηα, κέζα ζε δχν ψξεο, θαη λα αθνινπζήζεη
ζσζηή ςχμε.
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8.1.1 Οδεγίεο γηα ζσζηή ςύμε ακέζσο κεηά ην καγείξεκα
Οδεγίεο γηα ηε ζσζηή ςύμε ησλ ηξνθίκσλ κεηά ην καγείξεκα
 Φύρεηε ηα ηξόθηκα όζν ην δπλαηόλ πην γξήγνξα κεηά ην καγείξεκα. Ζ ςχμε λα γίλεηαη
φζν ην δπλαηφ γξεγνξφηεξα κεηά ην καγείξεκα (ςχμε απφ ηνπο 60 °C ζηνπο 10 °C ζε
ιηγφηεξν απφ 2 ψξεο).
 Σεκαρίδεηε ηα κεγάια ηεκάρηα θξέαηνο γηα γξεγνξφηεξε ςχμε (κέγηζην βάξνο 2,5 θηιά).
 Σνπνζεηήζηε ηα πγξά ηξόθηκα ζε κηθξνχο πεξηέθηεο, γηα λα επηηαρπλζεί ε ςχμε ηνπο.
 Γηαηεξείηε ηα πνιύ δεζηά ηξόθηκα εθηόο ςπγείνπ (ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο) ην
πνιύ γηα 1 ώξα θαη κεηά ηνπνζεηήζηε ηα ζην ςπγείν.
 Υξεζηκνπνηείηε εηδηθό εμνπιηζκό (blast chillers) γηα ηελ γξήγνξε ςχμε ησλ πξντφλησλ,
φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ.

Μεηά ηελ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο (ςχμε), ηα επαίζζεηα ηξφθηκα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη
ζε ζεξκνθξαζία 5 °C ή ρακειφηεξε (ζην ςπγείν) θαη γηα θαηάιιειν ρξνληθφ δηάζηεκα, ψζηε λα
δηαηεξεζεί ε θαιή πνηφηεηά ηνπο. Οη ηνχξηεο θαη ηα γιπθίζκαηα κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ ζε
ζεξκνθξαζίεο κηθξφηεξεο ησλ 8 °C, ελψ ηα ζνθνιαηνεηδή κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ ζε ειαθξά
πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο (έσο 12-13 °C) θαη νη ζνθνιάηεο ζε ζεξκνθξαζίεο ρακειφηεξεο ησλ
18 °C.
8.1.2. Οδεγίεο γηα δηαηήξεζε ζηελ ςύμε
Γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ έηνηκσλ (καγεηξεκέλσλ) ηξνθίκσλ ζηελ ςχμε, ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη
ζην Κεθάιαην 10.
8.1.3 Οδεγίεο γηα δηαηήξεζε ζηελ θαηάςπμε
Όηαλ έλα ηξφθηκν πξέπεη λα δηαηεξεζεί ζε θαηάςπμε, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ θαηάςπμεο
πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ –18 °C. Γηα λα κελ ππνβαζκηζηεί ε πνηφηεηά ηνπ ιφγσ ηεο
θαηάςπμεο, ην ηξφθηκν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε πεξηέθηε ή λα είλαη θαηάιιεια θαιπκκέλν. Δίλαη
ζεκαληηθή ε αλαγξαθή ηεο εκεξνκελίαο θαηάςπμεο ηνπο πξντφληνο ψζηε απηά πνπ
θαηαςχρζεθαλ πξψηα λα θαηαλαισζνχλ πξψηα.
Σα παγσηά ζηηο πξνζήθεο πψιεζεο, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ –
20 °C. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην παγσηφ ζεξβίξεηαη, γηα άκεζε θαηαλάισζε κπνξεί λα έρεη
ζεξκνθξαζία -14 °C.
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Δπηπιένλ, γηα ηε δηαηήξεζε ησλ έηνηκσλ (καγεηξεκέλσλ) ηξνθίκσλ ζηελ θαηάςπμε ηζρχνπλ
φζα αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην 10.
8.1.4 πζηήκαηα Cook-chill, cook-freeze
Ζ ρξήζε απηψλ ησλ κεζφδσλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηξνθίκσλ δηεπθνιχλεη ηδηαίηεξα
επηρεηξήζεηο catering ή επηρεηξήζεηο πνπ ζηηίδνπλ ζε ρψξνπο πνπ απέρνπλ απφ ηνπο ρψξνπο
πξνεηνηκαζίαο ησλ γεπκάησλ, γηα παξάδεηγκα, γεχκαηα αεξνπιάλσλ, ζρνιείσλ θαη
λνζνθνκείσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, είλαη πξαθηηθά αδχλαηνλ λα καγεηξεχνληαη ηα ηξφθηκα
θαη ζηελ ζπλέρεηα λα δηαηεξνχληαη δεζηά κέρξη ηε ζηηγκή ηεο δηάζεζεο ηνπο.
Με ηα ζπζηήκαηα cook-chill θαη cook-freeze, ηα ηξφθηκα πξνεηνηκάδνληαη ζε κία θεληξηθή
εγθαηάζηαζε φπνπ γίλεηαη ζρνιαζηηθφ καγείξεκα θαη κνίξαζκα ζε κηθξέο πνζφηεηεο-κεξίδεο
ππφ απζηεξέο ζπλζήθεο πγηεηλήο. Οη πεξηέθηεο θέξνπλ εηηθέηα κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ
εκεξνκελία παξαζθεπήο, ην πεξηερφκελν, ηνλ ρξφλν επαλαζέξκαλζεο θαη άιιεο νδεγίεο.
Cook-chill: Σα ηξφθηκα ςχρνληαη ζε ζεξκνθξαζία κεηαμχ 1 θαη 3 °C κέζα ζε 2 ψξεο απφ ηελ
παξαζθεπή ηνπ θαη δηαηεξείηαη ζην ςπγείν, ζ΄ απηήλ ηελ ζεξκνθξαζία κέρξη ηελ ζηηγκή ηεο
δηαλνκήο. Θα πξέπεη λα επαλαζεξκαλζνχλ κέζα ζε 2 ψξεο απφ ηελ άθημε ζην ρψξν πνπ ζα
θαηαλαισζνχλ. Ζ ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθφ ηνπο ζα πξέπεη λα θηάζεη ηνπο 70 ° γηα
ηνπιάρηζηνλ 2 ιεπηά. Όια ηα ηξφθηκα ζα πξέπεη λα θαηαλαισζνχλ εληφο 5 εκεξψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκέξαο παξαζθεπήο. Αλ απηέο νη νδεγίεο αθνινπζεζνχλ, δελ
ππάξρεη θφβνο ηξνθηθήο δειεηεξίαζεο.
Σν βαθηήξην Listeria monocytogenes απνηειεί θίλδπλν γηα ηα cook-chill γεχκαηα, θαζψο έρεη ηελ
ηθαλφηεηα λα αλαπηχζζεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο ςχμεο. Γη΄ απηφ ην ιφγν, ζα πξέπεη λα
αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο γηα ηελ απνζήθεπζε, θαζψο θαη νη εκεξνκελίεο ιήμεο θαη νη νδεγίεο
επαλαζέξκαλζεο. ρνιαζηηθή επαλαζέξκαλζε ησλ ηξνθίκσλ ζα ζθνηψζεη ηα θχηηαξα ηεο L.
monocytogenes. Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη θνχξλνη κηθξνθπκάησλ
γηα ηελ επαλαζέξκαλζε (αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ηνπ αληίζηνηρνπ θεθαιαίνπ).
Cook-freeze: Σν ηξφθηκν θαηαςχρεηαη πνιχ γξήγνξα ζε ζεξκνθξαζία -18 °C θαη δηαηεξείηαη
ζ΄ απηήλ ηε ζεξκνθξαζία κέρξη ηε ρξήζε ηνπ. Όηαλ επαλαζεξκαίλεηαη, ε ζεξκνθξαζία ζην
θέληξν ηνπ ηξνθίκνπ πξέπεη λα θηάζεη ηνπο 70 °C γηα ηνπιάρηζηνλ 2 ιεπηά.
Οπνηνδήπνηε ζχζηεκα θαη αλ ρξεζηκνπνηείηαη, ηα ηξφθηκα πνπ επαλαζεξκάλζεθαλ θαη δελ
θαηαλαιψζεθαλ, απνξξίπηνληαη.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη θάζε παξέθθιηζε απφ ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξζεθαλ, κπνξεί
λα πξνθαιέζεη επηδεκία ηξνθηκνγελνχο ινίκσμεο γηα κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ.
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8.1.5 Δπαλαζέξκαλζε ησλ ηξνθίκσλ
Σα πξντφληα πνπ πξέπεη λα αλαζεξκαλζνχλ πξηλ απφ ηε δηάζεζή ηνπο, πξέπεη λα απνθηήζνπλ
ζην θέληξν ηνπο ζεξκνθξαζία ηνπιάρηζηνλ 74 °C γηα δεθαπέληε δεπηεξφιεπηα. Σελ
ζεξκνθξαζία απηή ζα πξέπεη λα ηελ απνθηήζνπλ εληφο δχν σξψλ αιιηψο ζα πξέπεη λα
απνξξίπηνληαη. Ζ επαλαζέξκαλζε απηή κπνξεί λα γίλεη :


ε εζηία



ε θνχξλν



ε θνχξλν κηθξνθπκάησλ

Καηά ηελ επαλαζέξκαλζε πξέπεη λα αλαθαηεχνληαη ηα ηξφθηκα ψζηε ε ζέξκαλζε λα γίλεη πην
γξήγνξα θαη νκνηφκνξθα.
8.1.6 Φνύξλνη κηθξνθπκάησλ
Οη θνχξλνη κηθξνθπκάησλ πξνζθέξνπλ έλαλ γξήγνξν θαη εχθνιν ηξφπν γηα ηελ
επαλαζέξκαλζε ηξνθίκσλ. Δπίζεο, νη θνχξλνη κηθξνθπκάησλ είλαη ρξήζηκνη γηα ηελ απφςπμε
θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ ελψ ε ρξήζε ηνπο γηα καγείξεκα, απαηηεί θνχξλνπο πνπ πιεξνχλ
εηδηθέο πξνδηαγξαθέο.
ε εγθαηαζηάζεηο θάηεξηγθ, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη θνχξλνη κηθξνθπκάησλ απηνί ζα πξέπεη λα
είλαη επαγγεικαηηθνί. Οη αξρέο πνπ αλαθέξζεθαλ ήδε ηζρχνπλ θαη γηα ηε ρξήζε θνχξλσλ
κηθξνθπκάησλ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο.
 Σα ηξφθηκα ζα πξέπεη λα απνςπρζνχλ πιήξσο πξηλ ην καγείξεκα ηνπο.
 Σα ηξφθηκα πξέπεη λα καγεηξεπηνχλ ζρνιαζηηθά, γηα ηνλ θαηάιιειν ρξφλν θαη ζηελ
θαηάιιειε ζεξκνθξαζία. Ο ρξφλνο γηα λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία εμαξηάηαη
απφ ηελ ππθλφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ ηξνθίκνπ.
 Ο ρξφλνο αλακνλήο πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη.
 Σξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ θξέαο ή ξχδη δελ επαλαζεξκαίλνληαη παξαπάλσ απφ κία θνξά.
Οη θνχξλνη κηθξνθπκάησλ πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ζπρλά, εηδηθά γχξσ απφ ηελ πφξηα θαζψο
ξχπνη κπνξεί λα εκπνδίδνπλ ην θιείζηκν ηεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη θάζε ρξφλν γηα
δηαξξνέο κηθξνθπκάησλ.
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Αλαθεθαιαίσζε
Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηξνθίκσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία απαηηνχληαη ζσζηνί ρεηξηζκνί. Δίλαη
ζεκαληηθφ λα ηεξνχληαη νη ρξφλνη θαη νη ζεξκνθξαζίεο, φπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη λα
απνθεχγνληαη νη αιιεινκνιχλζεηο.
Ο θαλόλαο ησλ 4 σξώλ πξέπεη λα ηεξείηαη, δειαδή, ηα ηξφθηκα δελ πξέπεη λα βξίζθνληαη
γηα πάλσ απφ 4 ψξεο ζηελ επηθίλδπλε δψλε ζεξκνθξαζίαο. ην ρξφλν απηφ ππνινγίδεηαη θαη ν
ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ παξαιαβή, ηελ απνζήθεπζε, ηελ πξνεηνηκαζία, ην
καγείξεκα, ηελ δηαηήξεζε κεηά ην καγείξεκα, ηελ ςχμε θαη ηελ επαλαζέξκαλζε.
Γηα λα απνθεπρζεί ε αιιεινκόιπλζε, ε επεμεξγαζία θξέαηνο, ςαξηνχ ή θνηφπνπινπ πξέπεη
λα γίλεηαη ζε αλεμάξηεην ρψξν απφ απηφλ ηεο επεμεξγαζίαο ιαραληθψλ ή έηνηκνπ πξνο
θαηαλάισζε ηξνθίκνπ. Οη πάγθνη εξγαζίαο θαη ηα εξγαιεία πξέπεη λα είλαη θαζαξά θαη
απνιπκαζκέλα

ελψ είλαη νξζή πξαθηηθή λα αθηεξσζνχλ ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία γηα

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο.
Ζ απόςπμε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζην ςπγείν, θάησ απφ θξχν, ηξερνχκελν λεξφ, ζε
θνχξλν κηθξνθπκάησλ ή θαηά ηε δηάξθεηα καγεηξέκαηνο.
Καηά ην καγείξεκα, ην ηξφθηκν πξέπεη λα θηάζεη ηνπιάρηζηνλ ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε
εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία. Αλ ην καγεηξεκέλν ηξφθηκν δελ θαηαλαισζεί ακέζσο, ζα πξέπεη λα
ςπρζεί (απφ ηνπο 60 °C ζηνπο 21 °C ζε δχν ψξεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνπο 5 °C ζε άιιεο 4
ψξεο). Ζ ςχμε επηηαρχλεηαη φηαλ ην ηξφθηκν δηαηξεζεί ζε κηθξέο πνζφηεηεο, φηαλ αλακηγλχεηαη
ζπλερψο, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη παγνθχζηεηο ή πδαηφινπηξα κε πάγν. ην ςπγείν δελ είλαη
δπλαηφλ λα ςπρζνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο δεζηψλ ηξνθίκσλ.
Όηαλ ην ηξφθηκν επαλαζεξκαίλεηαη, ζα πξέπεη ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία λα θηάζεη ηνπο 74
°C γηα 15 δεπηεξφιεπηα, κέζα ζε 2 ψξεο, εηδάιισο πξέπεη λα απνξξηθζεί.
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Κεθάιαην 9
ΝΞΜΟΠΑΟΖΑ ΠΩΚ ΠΞΜΦΖΙΩΚ ΗΑΠΑ ΠΜ ΟΓΞΒΖΞΖΟΙΑ
9.1 Γηαηήξεζε κε ζέξκαλζε ησλ έηνηκσλ πξνο θαηαλάισζε ηξνθίκσλ
Οδεγίεο γηα ηε ζσζηή δηαηήξεζε κε ζέξκαλζε
 Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εμνπιηζκφο, ηθαλφο λα δηαηεξήζεη ηελ εζσηεξηθή
ζεξκνθξαζία ησλ ηξνθίκσλ ζηνπο 60 °C θαη πάλσ.
 Σα ηξφθηκα ζα πξέπεη λα αλαθαηεχνληαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ψζηε ε ζεξκφηεηα λα
δηαλέκεηαη νκνηφκνξθα ζε φιε ηε κάδα ηνπο.
 Σα ηξφθηκα ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζθεπαζκέλα, φπνπ είλαη δπλαηφλ.
 Ζ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ησλ ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη αλά δίσξν.
 Σξφθηκα πνπ δελ δηαηεξήζεθαλ ζηνπο 60 °C, ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη κεηά απφ 4
ψξεο.

Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη ηα εμήο:
 Ζ ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαηήξεζε κε ζέξκαλζε ησλ ηξνθίκσλ κε ζθνπφ ηελ
επαλαζέξκαλζε απηψλ, εθφζνλ ν εμνπιηζκφο δελ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνο
 Ζ αλάκεημε ηξνθίκσλ πνπ κφιηο έρνπλ εηνηκαζηεί κε απηά πνπ δηαηεξνχληαη ήδε
Σα ηξφθηκα, κεηά ην καγείξεκά ηνπο ζηελ εζηία, ην θνχξλν ή ηνλ θνχξλν κηθξνθπκάησλ, είλαη
δπλαηφλ λα δηαηεξεζνχλ δεζηά ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζεξκή πεγή. Σα ηξφθηκα ηνπνζεηνχληαη
ζε θαζαξνχο ζεξκαηλφκελνπο δίζθνπο, πξνζεξκαζκέλα ηξαπέδηα αηκνχ ή ζεξκνχο δίζθνπο θαη
δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε ησλ 60 °C.
Σα ηξφθηκα , φπνπ είλαη δπλαηφλ, είλαη πξνηηκφηεξν λα

δηαηεξνχληαη θαιπκκέλα ή λα

ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειεο βηηξίλεο έθζεζεο γηα λα πξνζηαηεχνληαη απφ πηζαλέο
επηκνιχλζεηο θαη λα παξακείλνπλ ζηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία.
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9.2 Γηαηήξεζε κε ςύμε, ζε κπνπθέ, ησλ έηνηκσλ πξνο θαηαλάισζε
ηξνθίκσλ
Γεληθέο αξρέο γηα ηε δηαηήξεζε κε ςύμε
 Θα πξέπεη ν εμνπιηζκφο λα είλαη θαηάιιεινο γηα λα δηαηεξήζεη ηελ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία
ησλ ηξνθίκσλ ζηνπο 5 °C θαη θάησ.
 Σα ηξφθηκα ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζθεπαζκέλα.
 Ζ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ησλ ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη αλά δίσξν

Γελ ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ηα ηξφθηκα ζε απ΄ επζείαο επαθή κε πάγν. Δμαίξεζε
απνηεινχλ νιφθιεξα θξνχηα θαη ιαραληθά, θαη ηα νζηξαθνεηδή ζαιαζζηλά. Σα ππφινηπα
ηξφθηκα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη πξψηα ζε πηάηα ή θαηάιιεια ζθεχε. Γηα ηνλ πάγν ζα
πξέπεη λα ππάξρεη ζχζηεκα απηφκαηεο απνξξνήο.

9.3 εξβίξηζκα ηξνθίκσλ
Οη ζνβαξφηεξνη θίλδπλνη πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ην ζεξβίξηζκα ησλ έηνηκσλ πξνο θαηαλάισζε
ηξνθίκσλ είλαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ παζνγφλσλ βαθηεξίσλ (εμαηηίαο ηνπ παξαηεηακέλνπ
ρξφλνπ παξακνλήο ζε ζεξκνθξαζίεο θαηάιιειεο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο), θαη ε επηκφιπλζε
απφ ηνπο ρεηξηζηέο, ηνλ εμνπιηζκφ, θαη ηα ζθεχε. Ο κπνπθέο, νη βηηξίλεο έθζεζεο
(απηνεμππεξέηεζεο) θαη ηα αλνηθηά ηξφθηκα, θηλδπλεχνπλ επηπιένλ απφ ηνλ θαηαλαισηή, ν
νπνίνο δελ είλαη εχθνιν λα ειεγρζεί.
Οη κηθξννξγαληζκνί αλαπηχζζνληαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ «επηθίλδπλε δψλε» αλάπηπμεο ησλ κηθξνβίσλ, δειαδή ζε ηξφθηκα ηα
νπνία βξίζθνληαη ζε ζεξκνθξαζίεο αλάκεζα ζηνπο 5 °C θαη ζηνπο 60 °C. Δίλαη απαξαίηεην,
γηα λα απνθεπρζεί ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ κηθξνβίσλ θαη θαηά ζπλέπεηα κία πηζαλή ηξνθηθή
δειεηεξίαζε, λα ηεξνχληαη νη παξαθάησ ρξφλνη γηα ην ζεξβίξηζκα θαη ηε θαηαλάισζε ησλ
εππαζψλ ηξνθίκσλ.
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Σα έηνηκα ηξόθηκα, πνπ εθηίζεληαη ζε κπνπθέ θαη ζε
ζεξκνθξαζίεο κεηαμύ 5 °C θαη 60 °C
Αλ παξακείλνπλ

Σόηε πξέπεη

Έσο 2 ψξεο

λα θαηαλαισζνύλ άκεζα ή λα κπνπλ ζην ςπγείν

Απφ 2 έσο 4 ψξεο

λα θαηαλαισζνύλ άκεζα (απαγνξεχεηαη ε ςχμε ηνπο)

Πάλσ απφ 4 ψξεο

λα απνξξίπηνληαη (απαγνξεχεηαη λα θαηαλαισζνχλ ή λα ςπρζνχλ)

Οδεγίεο γηα ην ζσζηό ζεξβίξηζκα ησλ ηξνθίκσλ :
1. Σεξείηε ηνπο θαλόλεο αηνκηθήο πγείαο θαη πγηεηλήο. Φνξάηε πάληα θαηάιιειν
πξνζηαηεπηηθφ ξνπρηζκφ θαη λα ηεξείηε πςειφ επίπεδν πξνζσπηθήο πγηεηλήο.
2. Πξνζηαηέςεηε ηα ηξόθηκα από επηκνιύλζεηο. Σα ηξφθηκα πνπ εθηίζεληαη ζε κπνπθέ
πξέπεη λα ζθεπάδνληαη κε εηδηθφ θάιπκκα γηα ηελ απνθπγή κνιχλζεσο απφ ηνλ άλζξσπν (π.ρ.
θηέξληζκα), απφ ζθφλεο θαη απφ έληνκα.
3. Διέγρεηε ηηο ζεξκνθξαζίεο θαη ηνπο ρξόλνπο παξακνλήο ησλ ηξνθίκσλ. Σα έηνηκα
πξνο θαηαλάισζε ηξφθηκα πνπ πξφθεηηαη λα ζεξβηξηζηνχλ δεζηά, ζα πξέπεη λα έρνπλ
ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ησλ 60 °C θαη λα θαηαλαισζνχλ κέζα ζε 4 ψξεο απφ ην ζεξβίξηζκα.
Σα έηνηκα πξνο θαηαλάισζε ηξφθηκα πνπ πξφθεηηαη λα ζεξβηξηζηνχλ θξχα, ζα πξέπεη λα
θαηαλαισζνχλ κέζα 4 ψξεο απφ ην ζεξβίξηζκα. Γηα ηα ηξφθηκα πνπ δηαηεξνχληαη ζε
ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ 5 θαη 60 °C, ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ν παξαπάλσ πίλαθαο.
4. Απαγνξεύεηαη λα μαλαρξεζηκνπνηείηε θαγεηά πνπ έρνπλ ζεξβηξηζηεί. Δηδηθφηεξα, αλ
πξφθεηηαη γηα πξντφληα, ζπζθεπαζκέλα ζε αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο, φπσο αηνκηθέο δφζεηο
θέηζαπ, καγηνλέδαο, θξάθεξ, κπηζθφηα, απηά κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ μαλά ζε πειάηεο εθφζνλ
δελ έρνπλ αλνηρηεί νη ζπζθεπαζίεο. Όκσο, αλνηγκέλεο ζπζθεπαζίεο βνπηχξνπ, κνπζηάξδαο ή
καγηνλέδαο πξέπεη λα απνξξίπηνληαη. Όηαλ πεξηζζεχνπλ γαξληηνχξεο, φπσο θξνχηα ή
ηνπξζηά, απηά απνξξίπηνληαη. Δπίζεο, απαγνξεχεηαη ε αλάκεημε θξέζθσλ πξντφλησλ ή
καγεηξεκέλσλ ηξνθίκσλ κε ηξφθηκα πνπ έρνπλ πεξηζζέςεη.
5.

Διέγρεηε όηη όια ηα ζθεύε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη θαζαξά. Ο εμνπιηζκφο θαη ηα

νηθηαθά ζθεχε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζεξβίξηζκα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή
θαηάζηαζε, λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη, Όια ηα πηάηα θαη ηα ζθεχε λα είλαη
θαζαξά θαη ζηεγλά. Σα εξγαιεία θαη ηα καραηξνπήξνπλα πξέπεη λα πηάλνληαη απφ ηηο ιαβέο
ηνπο θαη ηα πνηήξηα απφ ηε βάζε ηνπο.
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6.

Πξνζνρή ζηηο επηκνιύλζεηο! Σα λσπά ηξφθηκα θαη ηα ηξφθηκα πςεινχ θηλδχλνπ ζα

πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη μερσξηζηά, ζε μερσξηζηνχο πάγθνπο εμππεξέηεζεο, κε μερσξηζηά
ζθεχε θαη εμνπιηζκφ θαη γηα ην ζεξβίξηζκά ηνπο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά
άηνκα.
7. Γηαηεξείηε όινπο ηνπο ρώξνπο ζεξβηξίζκαηνο εμαηξεηηθά θαζαξνύο.
8. Υξεζηκνπνηείηε ηα θαηάιιεια εξγαιεία ζεξβηξίζκαηνο. Σα εξγαιεία κε καθξηέο ιαβέο
ζα θξαηήζνπλ ηα ρέξηα ηνπ πξνζσπηθνχ καθξηά απφ ηα ηξφθηκα. Σα εξγαιεία ζα πξέπεη λα
είλαη θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα. Καη λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη θάζε 4 ψξεο
ζπλερνχο ρξήζεο. Γηα θάζε είδνο ηξνθίκνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη λέν θαη θαζαξφ
εξγαιείν. Όηαλ βξίζθνληαη κέζα ζηα ηξφθηκα, ε ιαβή ζα πξέπεη λα εμέρεη ηνπ ρείινπο ησλ
ζθεπψλ παξάζεζεο. Σα εξγαιεία κπνξνχλ επίζεο ηα ηνπνζεηεζνχλ ζε κία θαζαξή θαη
απνιπκαζκέλε επηθάλεηα, εηδηθή γηα ηξφθηκα, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζεξβηξίζκαηνο.
Απνθεύγεηε, όζν είλαη δπλαηόλ, ηνλ ρεηξηζκό έηνηκσλ πξνο θαηαλάισζε ηξνθίκσλ, κε
γπκλά ρέξηα.
9. Να ρεηξίδεζηε ηα πηάηα θαη ηα πνηήξηα θαηάιιεια. Οη επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή
κε ηα ηξφθηκα δελ ζα πξέπεη λα αγγίδνληαη κε ηα ρέξηα. Σα πηάηα πηάλνληαη απφ θάησ, ηα
πνηήξηα απφ ηε κέζε θαη ηα θιηηδάληα απφ ηε ιαβή.
10. Όπνηα ζθεύε ή εξγαιεία έρνπλ ιαβέο, θξαηηνύληαη από απηέο.
11. Γηα ην ρεηξηζκό ηνπ πάγνπ ρξεζηκνπνηείηε πιαζηηθά ή κεηαιιηθά εξγαιεία.
12. Παληά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνξξύπαλζε ζην ρώξν ζεξβηξίζκαηνο δελ
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα άιιν ζθνπό.
13. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεξβηξίζκαηνο, κελ ζηνηβάδεηε ηα πηάηα.
14. Δθόζνλ είλαη δπλαηόλ, κελ αλαζέηεηε ζην ίδην άηνκν παξαπάλσ από κία δνπιεηέο ζε
θάζε βάξδηα.

9.4 Καλόλεο πγηεηλήο ζε επηρεηξήζεηο self-service
Σα εθζεηήξηα ηξνθίκσλ ηχπνπ κπνπθέ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη απφ πξνζσπηθφ
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαζψο είλαη εχθνιν λα επηκνιπλζνχλ. Μεξηθνί θαλφλεο πνπ ζα πξέπεη
λα αθνινπζνχληαη είλαη νη παξαθάησ:
 Πξνζηαηέςηε ηα εθηεζεηκέλα ηξφθηκα ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειεο αζπίδεο πνπ ζα
ρσξίδνπλ ηνλ πειάηε απφ ηνπο πεξηέθηεο κε ηα ηξφθηκα.
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 Υξεζηκνπνηείζηε ηακπέιεο πνπ ελεκεξψλνπλ ηνπο πειάηεο γηα ηα ηξφθηκα πνπ βξίζθνληαη
ζε έθζεζε .
 Γηαηεξήζηε ηα δεζηά ηξφθηκα, δεζηά (60 °C), ηα θξχα ηξφθηκα , θξχα (5 °C). Διέγρεηε θαη
θαηαγξάθεηε ηηο ζεξκνθξαζίεο ησλ ηξνθίκσλ ηνπιάρηζηνλ θάζε δύν ώξεο.
 Αλαπιεξψζηε ηαθηηθά ηα ηξφθηκα. Δηνηκάδεηε θαη παξνπζηάδεηε ηα ηξφθηκα ζε κηθξέο
πνζφηεηεο, έηζη δηαηεξνχληαη θξέζθα θαη κεηψλνληαη νη πηζαλφηεηεο επηκφιπλζεο. Μελ
αλαθαηεχεηε ζηνπο πεξηέθηεο θξέζθα ηξφθηκα κε πξνυπάξρνληα. Δθαξκφζηε ηελ αξρή
FIFO.
 Παξνπζηάδεηε ρσξηζηά ην σκφ θξέαο, ςάξη ή θνηφπνπιν απφ ηξφθηκα έηνηκα πξνο
θαηαλάισζε.
 Με επηηξέπεηε ζηνπο πειάηεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ίδηα πηάηα ή ζεξβίηζηα, φηαλ
ζεξβίξνληαη δεχηεξε θνξά.

9.5 Γηαλνκή (delivery)
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εγθαηάζηαζε πξνεηνηκαζίαο ηξνθίκσλ απέρεη απφ ην ρψξν
θαηαλάισζεο, ε πηζαλφηεηα επηκφιπλζεο απμάλεηαη, αλάινγα κε ηελ απφζηαζε.
Οδεγίεο γηα ηε ζσζηή δηαλνκή ηξνθίκσλ
 Υξεζηκνπνηείηε ζθεχε θαη πεξηέθηεο κε θαιή ζεξκνκφλσζε πνπ θξαηνχλ ηε ζεξκνθξαζία
ησλ ηξνθίκσλ πνπ κεηαθέξνπλ πάλσ απφ 60 °C ή θάησ απφ 5 °C. Σα ηξφθηκα κέζα ζηα
ζθεχε δελ πξέπεη λα αλακηγλχνληαη ή λα δηαξξένπλ. Σα ζθεχε πξέπεη λα είλαη θαζαξά θαη
απνιπκαζκέλα.
 Καζαξίδεηε θαη απνιπκαίλεηε ηα απηνθίλεηα κεηαθνξάο ηαθηηθά.
 Σεξείηε ηνπο θαλφλεο θαιήο αηνκηθήο πγείαο θαη πγηεηλήο φηαλ παξαδίδεηε ηξφθηκα.
 Διέγρεηε ηελ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ηξνθίκσλ ηαθηηθά. Δλεξγείζηε δηνξζσηηθά αλ
ππάξρνπλ παξεθθιίζεηο ζηε ζεξκνθξαζία. Αλ ζην ηέινο ηεο κεηαθνξάο κε ηα απηνθίλεηα, ε
ζεξκνθξαζία δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, επαλεμεηάζηε ηε δηαδξνκή πνπ αθνινπζείηε ή ηελ
απνδνηηθφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηε.
 Σνπνζεηείηε εηηθέηεο κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ππαιιήινπο ζην ρψξν παξάζεζεο
(ηξφπν θαη ρξφλν απνζήθεπζεο, νδεγίεο επαλαζέξκαλζεο).
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9.6 Catering
ηηο πεξηπηψζεηο ηξνθνδνζίαο γηα ηδησηηθά πάξηπ θαη εθδειψζεηο ή αθφκα θαη δεκφζηεο ή
εηαηξηθέο εθδειψζεηο θαη ηειεηέο, ηα ηξφθηκα ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη έηνηκα ή λα
καγεηξεχνληαη ζηνλ ηφπν δηάζεζεο θαη θαηαλάισζεο.
Γεληθέο νδεγίεο γηα πεξηπηώζεηο ηξνθνδνζίαο ηύπνπ catering
 Βεβαησζείηε φηη ππάξρεη πφζηκν λεξφ γηα καγείξεκα, πιχζηκν ζθεπψλ θαη ρεξηψλ. Δπίζεο,
βεβαησζείηε φηη ππάξρεη ειεθηξηθφ ξεχκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ εμνπιηζκφ
απνζήθεπζεο θαη γηα ην καγείξεκα.
 Υξεζηκνπνηείηε κνλσκέλα ζθεχε γηα ηε κεηαθνξά. Σν σκφ θξέαο ζα πξέπεη λα κεηαθέξεηαη
ηπιηγκέλν θαη απνζεθεπκέλν ζηνλ πάγν. Σν γάια θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα ζα πξέπεη
λα κεηαθέξνληαη ζε ςπρφκελν κεηαθνξηθφ κέζν ή ζε πάγν.
 εξβίξεηε ηα θξχα ηξφθηκα ζε ζθεχε κε πάγν ή θαηεςπγκέλα. Αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ,
ζεκεηψζηε ηελ ψξα πνπ αθαηξνχληαη απφ ηελ θξχα απνζήθεπζε θαη απνξξίςηε ηα κεηά απφ
4 ψξεο.
 Κξαηάηε ρσξηζηά ηα σκά ηξφθηκα απφ ηα έηνηκα πξνο θαηαλάισζε.
 Υξεζηκνπνηείηε είδε κίαο ρξήζεο. Όηαλ νη πειάηεο ζεξβίξνληαη δεχηεξε θνξά, ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχλ λέα ζθεχε. Σνπνζεηήζηε θάδνπο απνξξηκκάησλ καθξηά απφ ηνλ ρψξν
πξνεηνηκαζίαο θαη ην ρψξν παξάζεζεο ηξνθίκσλ.
 Αλ νη πειάηεο παίξλνπλ καδί ηνπο ην ππφινηπν ηνπ γεχκαηνο ηνπο, ελεκεξψζηε γηα ηνλ
ηξφπν ρεηξηζκνχ (π.ρ. νδεγίεο απνζήθεπζεο θαη επαλαζέξκαλζεο).

9.7 Απηόκαηνη Πσιεηέο
Οη γεληθέο αξρέο γηα ηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο απηφκαηνπο πσιεηέο
ηξνθίκσλ. Οη ρεηξηζηέο ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνπλ ηα ηξφθηκα απφ
επηκνιχλζεηο θαη απφ ηελ θαηάρξεζε ρξφλνπ θαη ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε κεηαθνξά, ηελ
παξαιαβή θαη ηε δηάζεζε . Δηδηθφηεξα ζεκεηψλεηαη φηη:
 Σα ηξφθηκα πςεινχ θηλδχλνπ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία (θάησ
απφ 5 °C ή πάλσ απφ 60 °C).
 Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δηθιείδα αζθαιείαο ψζηε λα κελ
επηηξέπεηαη ε δηαλνκή πξντφλησλ ζε πεξίπησζε πνπ απηά παξέκεηλαλ ζηελ επηθίλδπλε
δψλε ζεξκνθξαζίαο γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.
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 Πξέπεη λα ειέγρεηαη ζπρλά ε εκεξνκελία ιήμεο ησλ πξντφλησλ πνπ δηαλέκνληαη απφ ηνλ
απηφκαην πσιεηή. Όηαλ ε εκεξνκελία ιήμεο έρεη πεξάζεη, ην πξντφλ ζα πξέπεη λα
απνξξίπηεηαη. Πξντφληα ςχμεο πνπ δελ έρνπλ θαηαλαισζεί ζε 7 εκέξεο ζα πξέπεη λα
απνξξίπηνληαη.


Σα ηξφθηκα ζα πξέπεη λα δηαλέκνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο ζπζθεπαζία.

Αλαθεθαιαίσζε
Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ ηξνθίκσλ δελ ζα πξέπεη λα ζηακαηά κεηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη ην
καγείξεκα. Γηα λα είλαη έλα ηξφθηκν πνπ ζεξβίξεηαη αζθαιέο, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη
θαλνληθνί ρξόλνη θαη θαλνληθέο ζεξκνθξαζίεο θαηά ηε δηαηήξεζή ηνπ θαη λα πξνζηαηεχεηαη
απφ επηκνιχλζεηο, κέρξη ηελ θαηαλάισζε ηνπ.
Γηα ηα ηξφθηκα πςεινχ θηλδχλνπ, ηεξείηαη ν θαλφλαο «δηαηήξεζε ην δεζηό ηξόθηκν, δεζηό θαη
ην θξύν ηξόθηκν , θξύν».
Ζ ρξήζε θαζαξψλ θαη απνιπκαζκέλσλ ζθεπψλ θαη εξγαιείσλ θαη ε απνθπγή ηεο άκεζεο
επαθήο έηνηκσλ γηα θαηαλάισζε ηξνθίκσλ θαη γπκλψλ ρεξηψλ πξνιακβάλεη ηηο
δηαζηαπξνύκελεο επηκνιύλζεηο.
Δίλαη ζεκαληηθφ, νη ππάιιεινη λα εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο θαιήο αηνκηθήο πγηεηλήο θαη λα
είλαη ζσζηά εθπαηδεπκέλνη ψζηε λα απνθεχγνπλ επηκνιχλζεηο θαηά ηελ εμππεξέηεζε ησλ
πειαηψλ.
Καζψο θαη νη πειάηεο, κπνξνχλ λα επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ
ζεξβίξνληαη κφλνη απφ κπνπθέ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα ψζηε λα απνθεπρζνχλ
πηζαλέο επηκνιχλζεηο.
Σέινο, εηδηθέο πξνθπιάμεηο απαηηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο δηαλνκήο ή δηάζεζεο ησλ ηξνθίκσλ
καθξηά απφ ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο.
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ΚΤΡΗΟ ΣΔΡΑ ΖΜΔΗΑ ΣΧΝ Κ ΔΦΑΛΑΗΧΝ 6, 7, 8, 9
Οδεγίεο γηα λα απνθύγεηε ηελ αλάπηπμε ησλ βαθηεξίσλ
Οη παξαθάησ νδεγίεο είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζνχληαη ψζηε λα απνθεπρζεί ε αλάπηπμε θαη ν
πνιιαπιαζηαζκφο παζνγφλσλ βαθηεξίσλ πνπ πηζαλφλ λα βξίζθνληαη ζε κηθξφ αξηζκφ ζηα
ηξφθηκα ή πνπ απφ ιάζνο ην κφιπλαλ θαηά ηνπο ρεηξηζκνχο.
1. Απνςύμηε ην θξέαο πνιύ θαιά πξηλ ην καγείξεκα. Σν θξέαο, εηδηθά ην θνηφπνπιν, πνπ
βξίζθεηαη ζηελ θαηάςπμε, πξέπεη λα απνςπρζεί νιφθιεξν θαη πνιχ θαιά, πξηλ λα μεθηλήζεη
ην καγείξεκα. Αλ ζην θέληξν ηνπ πξντφληνο ππάξρεη πάγνο, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα
θηάζεη ε ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθφ ηελ επηζπκεηή ηηκή, είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο. Σξνθηθέο
δειεηεξηάζεηο απφ Salmonella πξνθαινχληαη ζπρλά απφ θνηφπνπιν πνπ δελ έρεη
απνςπρζεί θαιά. Δλψ κπνξεί λα ηεξήζεθε ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ην καγείξεκα, κεγάιε
πνζφηεηα ζεξκφηεηαο ράλεηαη γηα λα ιηψζεη ν πάγνο πνπ ππάξρεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ
πξντφληνο κε απνηέιεζκα λα κελ θζάλεη ε ζεξκνθξαζία ηελ ηηκή πνπ απαηηείηαη γηα λα
ζθνησζεί ε Salmonella.
2. Μαγεηξέςηε ηα ηξόθηκα ζρνιαζηηθά. Σα ηξφθηκα είλαη θαθνί αγσγνί ηεο ζεξκφηεηαο, κε
απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα λα θηάζεη ην εζσηεξηθφ ηνπο λα έρεη ηε
ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπο. Γη΄ απηφ ην ιφγν, ξνιά θαη θηκάδεο, πξνηείλεηαη λα
κνηξάδνληαη θαη λα καγεηξεχνληαη ζε πνζφηεηεο φρη κεγαιχηεξεο απφ 3 θηιά.
Σν καγείξεκα ηνπ θξέαηνο ή πξντφλησλ κε θξέαο, πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη εθφζνλ έρεη
μεθηλήζεη. Αλ ε δηαδηθαζία δηαθνπεί, ηφηε βαθηήξηα πνπ βξίζθνληαη ζην θξέαο ζα
παξακείλνπλ δσληαλά θαη ζα έρνπλ αξθεηφ ρξφλν γηα λα αλαπηπρζνχλ θαηά ηελ ςχμε θαη
ηελ επαλαζέξκαλζε, αθφκα θαη αλ ζην ελδηάκεζν δηαηεξεζνχλ ζηελ ςχμε. Όπσο θαηά ην
καγείξεκα, φπνπ ε ζεξκνθξαζία ζην θέληξν ησλ πξντφλησλ αξγεί λα θηάζεη απηήλ ηεο
επηθάλεηαο, έηζη θαη θαηά ηελ ςχμε, ε ςχμε ηνπ θέληξνπ ησλ πξντφλησλ γίλεηαη πνιχ
αξγφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ επηθάλεηα.
Αλ ην ηξφθηκν έρεη θαηαςπρζεί, δελ πξέπεη λα επαλα-θαηαςπρζεί, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο.
Πνιιά βαθηήξηα δελ ζθνηψλνληαη ζηελ θαηάςπμε θαη φηαλ ην ηξφθηκν απνςχρεηαη, ηνπο
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ. Αλ ηφηε ην ηξφθηκν θαηαςπρζεί μαλά, έλαο
κεγαιχηεξνο αξηζκφο βαθηεξίσλ ζα βξίζθεηαη ζην ηξφθηκν πνπ ζηελ επφκελε απφςπμε ζα
πνιιαπιαζηαζηνχλ.
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3. Φύμηε ηα καγεηξεκέλα ηξόθηκα γξήγνξα θαη δηαηεξήζηε ηα ζηελ ςύμε κέρξη ηε δηάζεζε
ηνπο ή ηελ επαλαζέξκαλζε ηνπο. Όια ηα ηξφθηκα πξέπεη λα ςχρνληαη φζν ην δπλαηφλ
γξεγνξφηεξα ψζηε λα κέλνπλ κφλν ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ζεξκνθξαζία πνπ
επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ησλ βαθηεξίσλ. Μαγεηξεκέλα ηξφθηκα δελ πξέπεη κα κπαίλνπλ
θαηεπζείαλ απφ ην θνχξλν ζην ςπγείν. Σνπνζεηείζηε ηα δεζηά ηξφθηκα ζε έλα δξνζεξφ
κέξνο ηεο θνπδίλαο θαη ζηε ζπλέρεηα, κέζα ζε 2 ψξεο απφ ην καγείξεκα, ζην ςπγείν. Γηα λα
επηηαρπλζεί ε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, πξνηείλεηαη λα κνηξάδνληαη ηα ηξφθηκα ζε κηθξέο
πνζφηεηεο.
4. Μελ δηαηεξείηε ηα ηξόθηκα δεζηά. Γηαηεξείηε ηα ηξφθηκα ή πνιχ θξχα ή πνιχ δεζηά. Αλ ην
ηξφθηκν ζεξβίξεηαη δεζηφ, πξέπεη λα ζεξβηξηζηεί φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα θαη πξέπεη
λα δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε απφ 60 °C. Αλ ην ηξφθηκν δηαηίζεηαη θξχν,
πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηελ ςχμε κέρξη ην ζεξβίξηζκα. Οη θαλφλεο απηνί έρνπλ ηδηαίηεξε
ζεκαζία γηα ηξφθηκα πςεινχ θηλδχλνπ, φπσο θξέαο θαη πξντφληα κε θξέαο, γάια θαη
γαιαθηνθνκηθά πξντφληα.
5. Μελ επαλαζεξκαίλεηε ηξόθηκα πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο. Ζ επαλαζέξκαλζε ησλ
ηξνθίκσλ απαηηεί κεγάιε πξνζνρή, ηδηαίηεξα ζε ηξφθηκα πνπ κπνξεί λα πεξηέρνπλ ζπφξηα
Bacillus cereus ή C. perfringens ή ζε ηξφθηκα πνπ έρνπλ επηκνιπλζεί κεηά ην καγείξεκα
ηνπο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, αλ ηα καγεηξεκέλα ηξφθηκα δελ ςπρζνχλ γξήγνξα, ηα ζπφξηα
αλαπηχζζνληαη ζε βαθηήξηα πνπ πνιιαπιαζηάδνληαη γξήγνξα.
Σα βαθηήξηα κπνξεί λα παξάγνπλ ηνμίλεο πνπ δελ θαηαζηξέθνληαη κε ηελ επαλαζέξκαλζε
θαη πξνθαινχλ έηζη ηξνθηθή δειεηεξίαζε.
Σν ίδην κπνξεί λα ζπκβεί θαη κε ηελ δεχηεξε πεξίπησζε φπνπ ηα ηξφθηκα επηκνιχλνληαη
κεηά ην καγείξεκα ηνπο.
Αλ ε επαλαζέξκαλζε είλαη απαξαίηεηε, ην ηξφθηκν ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη, λα ςχρεηαη
πνιχ γξήγνξα θαη λα δηαηεξείηαη ζηελ ςχμε έσο ηελ επαλαζέξκαλζε, ε νπνία ζα πξέπεη
επίζεο λα είλαη γξήγνξε αιιά θαη ζρνιαζηηθή. Ζ ζεξκνθξαζία αλαζέξκαλζεο ζα πξέπεη λα
είλαη ηφζν πςειή ψζηε λα ζθνηψζεη ηα δσληαλά βαθηήξηα.
Ζ πξνζζήθε δεζηήο ζάιηζαο ή γέκηζεο κε ζθνπφ λα δεζηαζεί ην θξχν θαγεηφ ζα πξέπεη λα
απνθεχγεηαη επεηδή πνιιέο θνξέο βνεζά ζηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ ππνζηεξίδεη
ηελ αλάπηπμε ησλ βαθηεξίσλ.
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Σξφθηκα κε θξέαο ή ξχδη δελ πξέπεη, ζε θακία πεξίπησζε, λα αλαζεξκαίλνληαη
πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο. ε ζρνιεία θαη λνζνθνκεία ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη γεληθά
ε επαλαζέξκαλζε, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο επαηζζεζίαο ησλ αηφκσλ πνπ ζηηίδνληαη ζε απηνχο
ηνπο ρψξνπο.
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Κεθάιαην 10
ΡΓΖΓΖΚΕ ΗΑΠΑ ΠΕΚ ΑΝΜΘΕΗΓΡΟΕ ΠΩΚ ΝΞΜΤΌΚΠΩΚ
10.1 Απνζήθεπζε πξώησλ πιώλ
Ο ζσζηφο ηξφπνο απνζήθεπζεο ησλ πξψησλ πιψλ είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
αζθάιεηαο ηνπο. Όηαλ νη ζπλζήθεο απνζήθεπζεο είλαη αθαηάιιειεο αλαπηχζζνληαη
κηθξννξγαληζκνί, ηξσθηηθά θαη έληνκα πνπ κνιχλνπλ, αιινηψλνπλ θαη θαηαζηξέθνπλ ηα
ηξφθηκα.
10.1.1 Έιεγρνη θαηά ηελ απνζήθεπζε ησλ πξώησλ πιώλ
ηηο απνζήθεο ησλ πξψησλ πιψλ πξέπεη λα ειέγρεηε φηη :
Τπάξρεη:
 Καζαξηόηεηα θαη ηάμε. Σα ζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα είλαη απνζεθεπκέλα έηζη ψζηε λα κελ
ππάξρεη θίλδπλνο λα πέζνπλ, λα αλνίμνπλ ή λα ζπάζνπλ.
 Αξθεηόο ρώξνο γηα ηηο πξψηεο χιεο πνπ πξφθεηηαη λα απνζεθεπηνχλ . Σα ρχκα πξντφληα
απνζεθεχνληαη ζε εηδηθνχο πεξηέθηεο.
 Ράθηα ή παιέηεο ψζηε λα κελ αθνπκπάλε ηα ηξφθηκα ζηνπο ηνίρνπο ή ζην δάπεδν.
 σζηή παιεηνπνίεζε , ψζηε λα κελ θαηαζηξέθνληαη νη ζπζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ.
 ύζηεκα αλαθύθισζεο ησλ πξψησλ πιψλ, δειαδή εθείλεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηελ
απνζήθε πξψηεο, ρξεζηκνπνηνχληαη πξψηεο (“First in – First out” - FIFO).
Γελ ππάξρνπλ :
 Έληνκα, ηξσθηηθά ή άιια δώα. Οη απνζήθεο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηπρφλ
πξνζβνιέο εληφκσλ ή ηξσθηηθψλ κε ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα (παγίδεο, δνιψκαηα
θιπ) .
 Πξντόληα ηα νπνία έρνπλ ιήμεη ή αιινησζεί.
 ηαμίκαηα, δηαξξνέο από ηξόθηκα ζε άιια ηξόθηκα ή ζην δάπεδν. Αλ ρπζεί θάπνην
πξντφλ, πξέπεη λα ην θαζαξίζεηε ακέζσο.
 Αλεπηζύκεηεο ζπγθεληξώζεηο πγξαζίαο ή νζκέο αιινησκέλσλ ηξνθίκσλ.
 Σξόθηκα κε θαηεζηξακκέλεο ζπζθεπαζίεο. ηα πξντφληα πνπ αλνίγεηαη ε ζπζθεπαζία,
πξέπεη λα μαλαθιείλεη θαιά ή λα κεηαθέξεηαη ην πεξηερφκελφ ηνπο ζε δνρείν κε θαπάθη.
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Οδεγίεο γηα ηε ζσζηή απνζήθεπζε ησλ πξώησλ πιώλ
1. Σα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηνχο ρψξνπο ή ζε ρακειά
ξάθηα, ψζηε λα κε κνιχλνπλ κε ρψκα ηα άιια πξντφληα. Θα πξέπεη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά
γηα αλάπηπμε κνχριαο, εληφκσλ ή άιισλ αιινηψζεσλ. Σα ιαραληθά πνπ είλαη επαίζζεηα
ζην θσο (π.ρ. παηάηεο) ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε ζθνηεηλφ ρψξν
2. Οη πξψηεο χιεο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ζθφλε, μέλα ζψκαηα θαη αλεπηζχκεηεο
κπξσδηέο. Οη σκέο πξψηεο χιεο δελ ζα πξέπεη λα κνιχλνπλ ηα έηνηκα γηα θαηαλάισζε
ηξφθηκα (δηαζηαπξνχκελε επηκφιπλζε).
3. Σα άιεπξα, νη απνμεξακέλεο ηξνθέο θαη ηα δεκεηξηαθά ζα πξέπεη λα είλαη απνζεθεπκέλα ζε
θιεηζηά δνρεία θαη ζε ξάθηα πνπ δελ αθνπκπνχλ ζην πάησκα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε
ζπζζψξεπζε πγξαζίαο ή εληφκσλ
4. Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο ή πεξηηπιίγκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη απνζεθεπκέλα ζε μερσξηζηνχο
ρψξνπο
5. Σα απνξξππαληηθά, απνιπκαληηθά, εληνκνθηφλα ή άιιεο ηνμηθέο νπζίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ
ηηο θαηάιιειεο εηηθέηεο θαη είλαη απνζεθεπκέλα ζε ρσξηζηέο απνζήθεο ή ζε ληνπιάπηα πνπ
θιεηδψλνπλ.
6. Αλ εληνπηζηεί νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί άκεζα ν ππεχζπλνο ηεο
επηρείξεζεο

10.1.2 Απνζήθεπζε πξώησλ πιώλ κε ςύμε
Ζ απνζήθεπζε ησλ πξψησλ πιψλ κε ςχμε κπνξεί λα γίλεη ζε εηδηθνχο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο, ή
ζε ςπγεία. Σα ςπγεία ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε θαιά αεξηδφκελνπο ρψξνπο, καθξηά απφ
πεγέο ζεξκφηεηαο, φπσο θνχξλνη, θιηκαηηζηηθά θαη ειηαθέο αθηίλεο.
Ζ επηκφιπλζε ησλ επαίζζεησλ ηξνθίκσλ απφ σκά ηξφθηκα, ε παξακνλή ηνπο ζε ιάζνο
ζεξκνθξαζία ςχμεο θαη ε θαθή

ρξήζε ησλ ςπγείσλ απφ ην πξνζσπηθφ κπνξνχλ λα

πξνθαιέζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηα ηξφθηκα κε απνηέιεζκα θξνχζκαηα ηξνθηθψλ
δειεηεξηάζεσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξέπεη λα ηεξνχληαη πηζηά νη θαλφλεο γηα ηελ ζσζηή
δηαηήξεζε ησλ πξψησλ πιψλ ζην ςπγείν.
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Οδεγίεο γηα ηε ζσζηή δηαηήξεζε ησλ πξώησλ πιώλ ζην ςπγείν
1. Δλεκεξσζείηε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ςπγείσλ απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο ή
δηαβάδνληαο ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο.

2. Διέγρεηε ηε ζεξκνθξαζία ησλ ςπγείσλ ηαθηηθά, ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα ή κε φξγαλα απηφκαηεο
θαηαγξαθήο θαη ζεκεηψλεηαη ηε κέηξεζή ηεο ζε πίλαθα ν νπνίνο είλαη αλαξηεκέλνο ζην ςπγείν ή ζε
εηδηθφ αξρείν. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπο πξέπεη λα είλαη αλάκεζα ζηνπο 1 νC θαη 5νC

3. Απνςύρεηε, θαζαξίδεηε θαη απνιπκαίλεηε ηα ςπγεία, ηα ξάθηα θαη ηα δνρεία ηνπο ηαθηηθά.
Φξνληίζηε λα ηα ζπληεξείηε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη φρη κφλν φηαλ
εκθαλίζνπλ θάπνηα βιάβε. Καζαξίδεηε ηνπο ζαιάκνπο ςχμεο ηαθηηθά, θαηά πξνηίκεζε θάζε
εβδνκάδα.

4. Μελ ππεξθνξηώλεηε ην ςπγείν θαη κελ ηνπνζεηείηε ηξφθηκα κπξνζηά ζηε κνλάδα ςχμεο δηφηη δελ
θπθινθνξεί άλεηα ν ςπρξφο αέξαο.

5. Μελ αθήλεηε ηηο πόξηεο αλνηρηέο
6. Διέγρεηε πάληα ηελ εκεξνκελία ιήμεο ησλ πξντφλησλ. Πεηάμηε ηα πξντφληα πνπ έρνπλ ιήμεη ή
αιινησζεί.

7. Δθαξκόζηε ζσζηά ηελ αλαθύθισζε. Υξεζηκνπνηείηε πξψηα ηηο πξψηεο χιεο πνπ κπήθαλ πξψηεο
ζην ςπγείν

8. Υξεζηκνπνηείηε δνρεία ή πεξηέθηεο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πξψησλ πιψλ ή έηνηκσλ πξνο
θαηαλάισζε πξντφλησλ ζηα ςπγεία. Μελ βάδεηε ζην ςπγείν ηξόθηκα αλ δελ ηα έρεηε θαιύςεη ή
ηνπνζεηήζεη ζε θιεηζηά δνρεία ή πεξηέθηεο. Αδεηάδεηε ην πεξηερφκελν ηεο θνλζέξβαο πνπ έρεη
αλνηρηεί ζε πεξηέθηε ή δνρείν πξηλ ην βάιεηε ζην ςπγείν.

9. Γηαρσξίζηε ηηο πξώηεο ύιεο από ηα έηνηκα πξνο θαηαλάισζε πξντόληα. Βάιεηε ηηο πξψηεο
χιεο (εηδηθά ην σκφ θξέαο θαη ηα πνπιεξηθά) ρσξηζηά απφ ηα έηνηκα πξνο θαηαλάισζε πξντφληα
(καγεηξεκέλα πξντφληα θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ, καγεηξεκέλν ξχδη, γιπθά θιπ) Υξεζηκνπνηείηε
δηαθνξεηηθά ςπγεία ή αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, ηνπνζεηήζηε ηα έηνηκα πξντφληα ζηα ςειφηεξα
ξάθηα ηνπ ςπγείνπ θαη ηηο πξψηεο χιεο ζηα ρακειφηεξα.

10. Αλ εληνπίζεηε θάπνην πξφβιεκα (ραιαζκέλε πφξηα, πςειέο ζεξκνθξαζίεο, θιπ), ελεκεξψζηε
άκεζα ηνλ ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο.

11. Πξνζνρή ζηηο επηκνιύλζεηο! Μελ αθήλεηε πνηέ ηα σκά θξέαηα ή ηα σκά πνπιεξηθά λα ζηάδνπλ
πάλσ ζε ηξφθηκα πνπ βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξα ξάθηα. Όηαλ μεπαγψλεηε ηηο θαηεςπγκέλεο πξψηεο
χιεο ζην ςπγείν (1 °C έσο 5 °C), ηνπνζεηείζηε ηηο ζε θαηάιιεια δνρεία θαη ζην θάησ ξάθη ηνπ
ςπγείνπ, ψζηε λα κελ ζηάδνπλ ζε άιια ηξφθηκα.

12. Αλ εληνπίζεηε θάπνην πξφβιεκα (ραιαζκέλε πφξηα, πςειέο ζεξκνθξαζίεο, θιπ), ελεκεξψζηε
άκεζα ηνλ ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο.
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10.1.3 Απνζήθεπζε ησλ πξώησλ πιώλ κε θαηάςπμε
Οδεγίεο γηα ηε ζσζηή δηαηήξεζε ησλ πξώησλ πιώλ ζηε θαηάςπμε
1. Διέγρεηε ηε ζεξκνθξαζία ησλ θαηαςχμεσλ ηαθηηθά. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπο πξέπεη λα είλαη
κηθξφηεξε ησλ –18 °C. ε αληίζεηε πεξίπησζε ελεκεξψζηε άκεζα ηνλ ππεχζπλν ηεο
επηρείξεζεο.
2. Διέγρεηε πάληα ηελ εκεξνκελία ιήμεο. Μελ δηαηεξείηε ζηνλ θαηαςχθηε ηξφθηκα γηα
πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ απηφ πνπ πξνηείλεη ν παξαζθεπαζηήο ηνπο.
3. Δθαξκόζηε ζσζηά ηελ αλαθύθισζε. Υξεζηκνπνηείζηε πξψηα ηα πξντφληα πνπ κπήθαλ
πξψηα ζηνλ θαηαςχθηε.
4. Σνπνζεηείηε ζηελ θαηάςπμε ζπζθεπαζκέλεο ή θαιπκκέλεο ηηο πξώηεο ύιεο, γηα λα
απνθχγεηε ηα εγθαχκαηα θαηάςπμεο.
5. Πξνζνρή ζηηο επηκνιύλζεηο! Σνπνζεηείηε ηηο σκέο πξψηεο χιεο (εηδηθά ην θξέαο θαη ηα
πνπιεξηθά) ρσξηζηά απφ ηα ηξφθηκα πςεινχ θηλδχλνπ.
6. Μελ θαηαςύρεηε πνηέ πξώηεο ύιεο νη νπνίεο είραλ πξνεγνπκέλσο απνςπρζεί
(μεπαγώζεη).
7. Μελ ππεξθνξηώλεηε ηνπο θαηαςχθηεο. Μελ ηνπνζεηείηε πξντφληα πάλσ απφ ηε γξακκή
θνξηίνπ ηνπ θαηαςχθηε.

10.1.4 Οδεγίεο αληηκεηώπηζεο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαςύθηε
Δάλ δηαθνπεί ε ειεθηξνδφηεζε ή ν θαηαςχθηεο ραιάζεη, ε πφξηα ζα πξέπεη λα παξακείλεη
θιεηζηή θαη λα θαιπθζεί κε θνπβέξηεο ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Όηαλ ν
θαηαςχθηεο επαλαιεηηνπξγήζεη, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ε θαηάζηαζε ησλ πξντφλησλ. Αλ απηά
παξακέλνπλ κεξηθά ηνπιάρηζηνλ θαηαςπγκέλα, ηφηε κπνξνχλ λα επαλα-θαηαςπρζνχλ. Αλ ηα
ηξφθηκα έρνπλ απνςπρζεί ηειείσο ηφηε ππάξρνπλ νη αθφινπζεο επηινγέο:
 Να ρξεζηκνπνηεζνχλ άκεζα
 Να απνζεθεπζνχλ ζηελ ςχμε, φρη φκσο γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ψξεο
 Να καγεηξεπηνχλ ζρνιαζηηθά, λα ςπρζνχλ γξήγνξα θαη λα απνζεθεπζνχλ ζηελ ςχμε, φρη
γηα πεξηζζφηεξν απφ 3 κέξεο.
 Να απνξξηθζνχλ.
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10.1.5 σζηή ρξήζε ησλ ςπγείσλ
Οδεγίεο γηα ηε ζσζηή ρξήζε ησλ ςπγείσλ
 Πνηέ κε ηνπνζεηείηε δεζηό θαγεηό ζην ςπγείν. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα απμεζεί ε
εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ηνπ ςπγείνπ ηφζν ψζηε λα ζέζεη ζε θίλδπλν άιια ηξφθηκα. H
δηαηήξεζε ηεο πφξηαο ηνπ ςπγείνπ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θιεηζηή, ζα βνεζήζεη ζηε
δηαηήξεζε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ςπγείνπ.
 Γηαηεξείηε ηα λσπά θξέαηα, ηα λσπά πνπιεξηθά θαη ηα ςάξηα ρσξηζηά από ηα
καγεηξεκέλα θαη έηνηκα πξνο θαηαλάισζε ηξόθηκα ώζηε λα απνθύγεηε ηελ επηκόιπλζε.
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ ζε ρσξηζηά ςπγεία, δηαηεξείζηε ηα
πξνεηνηκαζκέλα ή έηνηκα πξνο θαηαλάισζε ηξφθηκα επάλσ απφ ηα λσπά θξέαηα, ηα λσπά
πνπιεξηθά θαη ηα ςάξηα.
 ε πεξίπησζε πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηά ςπγεία

λσπά πξντόληα όπσο θξέαηα,

πνπιεξηθά θαη ςάξηα , ηόηε ζα πξέπεη απηά λα ηνπνζεηεζνύλ κε ηελ εμήο ζεηξά ζην
ςπγείν, από πάλσ πξνο ηα θάησ: νιφθιεξν ςάξη, νιφθιεξα θνκκάηηα απφ κνζραξίζην ή
ρνηξηλφ θξέαο, ηεκαρηζκέλν ζε κηθξά θνκκάηηα θξέαο θαη ςάξη, θαη νιφθιεξα ή ηεκαρηζκέλα ζε
κηθξά θνκκάηηα πνπιεξηθά.
 Γηα λα δηαηεξείηε ην θαγεηό ζε κία ζπγθεθξηκέλε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία, ε ζεξκνθξαζία
ηνπ αέξα ζην ςπγείν πξέπεη ζπλήζσο λα δηαηεξείηαη πεξίπνπ 1 ºC ρακειόηεξε. Γηα
παξάδεηγκα, γηα λα δηαηεξήζεηε ην θνηφπνπιν ζε κία εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ησλ 5 °C, ε
ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πξέπεη λα είλαη 4 °C. Κξεκάζηε ζεξκφκεηξα ζηα πην δεζηά ζεκεία ηνπ
ςπγείνπ θαη ειέγμηε ηα κε πξνζνρή.
 Σπιίμηε θαηάιιεια ηα ηξόθηκα. Αθήλνληαο ηα ηξφθηκα μεζθέπαζηα κπνξεί λα επηκνιπλζνχλ.
Σα πξντφληα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαζαξνχο, ζθεπαζκέλνπο πεξηέθηεο κε εκθαλή
ζήκαλζε. Όια ηα πηζαλά επηθίλδπλα έηνηκα πξνο θαηαλάισζε ηξφθηκα πξέπεη λα έρνπλ εηηθέηα
κε ηελ εκεξνκελία πνπ πξέπεη λα πσιεζνχλ, θαηαλαισζνχλ ή θαηαζηξαθνχλ.
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Πίλαθαο 8 πλζήθεο απνζήθεπζεο ησλ θπξηνηέξσλ πξντόλησλ
Πξντόληα
Κξέαο

Πνπιεξηθά

Φάξηα

Οζηξαθνεηδή
Γαιαθηνθνκηθά

Παγσηά

Θεξκνθξαζία ζπληήξεζεο
Άιιεο απαηηήζεηο
Γηαηεξείζηε ην λσπφ θξέαο ζε Σπιίμηε ην θξέαο κε αδηάβξνρν
ζεξκνθξαζία 5 °C ή
πιηθφ , πεξηνξίδνληαο φζν
ρακειφηεξε
είλαη δπλαηφλ ηνλ αέξα ζην
(ζην εζσηεξηθφ ηνπ )
εζσηεξηθφ ηνπ.
Δάλ δηαηεξείηε ην θνηφπνπιν
Γηαηεξείζηε ηα λσπά πνπιεξηθά
ζε πάγν, λα αιιάδεηε ηνλ
ζε ζεξκνθξαζία 5 °C ή
πάγν ζπρλά θαη λα
ρακειφηεξε (ζην εζσηεξηθφ
απνιπκαίλεηε ηνλ πεξηέθηε
ηνπ)
ηαθηηθά.
Δάλ δηαηεξείηε ηα ςάξηα ζε
πάγν, λα αιιάδεηε ηνλ πάγν
ζπρλά θαη λα απνιπκαίλεηε
ηνλ πεξηέθηε ηαθηηθά.

Γηαηεξείζηε ηα λσπά ςάξηα ζε
ζεξκνθξαζία 5 °C ή
ρακειφηεξε
(ζην εζσηεξηθφ ηνπο )

Σα νζηξαθνεηδή ζα πξέπεη λα
δηαηεξνχληαη δσληαλά ζε
ζεξκνθξαζία 7 °C ή
ρακειφηεξε
Σα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα
δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία 5
°C ή ρακειφηεξε
- 14 °C έσο - 12 °C

Σα ζπζθεπαζκέλα θηιέηα
ςαξηνχ ζα πξέπεη λα
δηαηεξνχληαη ζηελ αξρηθή
ηνπο ζπζθεπαζία ή θαιά
ηπιηγκέλα.
Γηαηεξείζηε ηα θαηεςπγκέλα
ςάξηα ζπζθεπαζκέλα.
Φάξηα πνπ πξννξίδνληαη γηα
θαηαλάισζε σκά, ζα πξέπεη
λα θαηαςπρζνχλ , απφ ηνλ
επεμεξγαζηή-πξνκεζεπηή, σο
εμήο: -20 °C γηα 7 εκέξεο ή 31 °C γηα 15 ψξεο.
Γηαηεξείζηε ηα νζηξαθνεηδή
δσληαλά ζηνλ αξρηθφ πεξηέθηε
ηνπο.
Υξεζηκνπνηείζηε ηηο κεζφδνπο
FIFO γηα ηε ζπληήξεζε ηνπο.
Καηαζηξέςηε ηα πξντφληα εάλ
έρεη πεξάζεη ε εκεξνκελία
ιήμεο ηνπο.
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Πίλαθαο 8 πλζήθεο απνζήθεπζεο ησλ θπξηνηέξσλ πξντόλησλ (πλέρεηα)
Γηαηεξείζηε ηα απγά ππφ ςχμε
κέρξη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
Υξεζηκνπνηείζηε φια ηα απγά
εληφο ην πνιχ 4 εβδνκάδσλ
απφ ηελ εκεξνκελία
ζπζθεπαζίαο.

Απγά
(κε ην ηζόθιη)

Γηαηεξείζηε ηα απγά θξέζθα ζε
ζεξκνθξαζία 7 °C ή
ρακειφηεξε
Γηαηεξείζηε ζηαζεξή ηε
ζεξκνθξαζία θαη ηελ πγξαζία

Φξέζθα ιαραληθά

Σξόθηκα κε ζπζθεπαζία
ζε ηξνπνπνηεκέλεο
αηκόζθαηξεο θαη ππό
θελό

Οη ζεξκνθξαζίεο ζπληήξεζεο
ησλ ιαραληθψλ πνηθίινπλ
αλάινγα κε ην πξντφλ

Γηαηεξείζηε ηα ζηε
ζεξκνθξαζία πνπ πξνηείλεη ν
θαηαζθεπαζηήο, αιιηψο ζε 5 °C
ή ρακειφηεξε

Ρεπζηά ζπζθεπαζκέλα
πξντφληα απγψλ πξέπεη λα
δηαηεξνχληαη ππφ ςχμε ζηηο
αξρηθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο
ζηνπο 5 °C ή ρακειφηεξα.
Μελ ηα θαηαςχρεηε.
Απνμεξακέλα πξντφληα
απγψλ (π.ρ. ζθφλε) ζα πξέπεη
λα δηαηεξνχληαη ζε μεξφ,
δξνζεξφ απνζεθεπηηθφ ρψξν,
ζα πξέπεη φκσο λα
δηαηεξνχληαη ππφ ςχμε ζηνπο
5 °C ή ρακειφηεξα φηαλ
επαλέξρνληαη ζηελ αξρηθή
ηνπο θαηάζηαζε (αλάκημε κε
λεξφ) .
Οιφθιεξα, σκά ιαραληθά
θαζψο θαη ηεκαρηζκέλα
ιαραληθά πνπ δηαλέκνληαη
ζπζθεπαζκέλα θαη ζε πάγν
κπνξνχλ λα ζπληεξεζνχλ κε
απηφλ ηνλ ηξφπν.
Σα ιαραληθά δελ πξέπεη λα
πιέλνληαη πξηλ ηελ
απνζήθεπζε ηνπο, αιιά πξηλ
ηε ρξήζε ηνπο.
Καηαζηξέςηε ηα πξντφληα εάλ
έρεη πεξάζεη ε εκεξνκελία
ιήμεο.
Καηαζηξέςηε ηα πξντφληα εάλ
ε ζπζθεπαζία είλαη ζρηζκέλε
ή γινηψδεο, αλ πεξηέρεη
πιεφλαζκα πγξνχ ή αλ ην
πξντφλ αθξίδεη.
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Πίλαθαο 8 πλζήθεο απνζήθεπζεο ησλ θπξηνηέξσλ πξντόλησλ (πλέρεηα)

UHT
Καη ηξόθηκα αζεπηηθά
ζπζθεπαζκέλα

Κνλζέξβεο θαη
απνμεξακέλα ηξόθηκα

Γηαηεξείζηε ηα πξντφληα ζε
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ

Γηαηεξείζηε ηα ζε ζεξκνθξαζία
10 κε 21°C

UHT θαη ηξφθηκα
ζπζθεπαζκέλα αζεπηηθά ζα
πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε
5 °C ή ρακειφηεξα κεηά ην
άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο
ηνπο.
Γηαηεξείζηε ηα ζε
απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο
μεξνχο
Δάλ ηα απνμεξακέλα ηξφθηκα
βγνπλ απφ ηελ αξρηθή ηνπο
ζπζθεπαζία, δηαηεξείζηε ηα
ζε επθξηλψο επηζεκαζκέλνπο
πεξηέθηεο
Διέγμηε ηηο ζπζθεπαζίεο γηα
θζνξέο απφ έληνκα θαη
ηξσθηηθά
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Αλαθεθαιαίσζε
Ο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαηά ηε δηάξθεηα απνζήθεπζεο
είλαη ε ζεξκνθξαζία. Θα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε δηαηήξεζε ηξνθίκσλ ζηελ επηθίλδπλε δψλε
(5 κε 60 °C).
Σα κε θαηεςπγκέλα, επηθίλδπλα ηξφθηκα, ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηνπο 5 °C, εζσηεξηθή
ζεξκνθξαζία.
Καηεςπγκέλα ηξφθηκα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζηνπο -18 °C.
Ζ ζεξκνθξαζία ησλ ηξνθίκσλ ζηελ ςχμε θαη ηελ θαηάςπμε πξέπεη λα ειέγρεηαη ηαθηηθά.
Εεζηά ηξφθηκα δελ πξέπεη λα κπαίλνπλ ζην ςπγείν ή ζηελ θαηάςπμε γηαηί ζα αλεβάζνπλ ηελ
ζεξκνθξαζία ησλ ηξνθίκσλ πνπ βξίζθνληαη ήδε κέζα.
Σα ςπγεία, νη θαηαςχθηεο θαη νη ππφινηπνη απνζεθεπηηθνί ρψξνη δελ πξέπεη λα
ππεξθνξηώλνληαη.
ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο, ζηα ςπγεία θαη ζηνπο θαηαςχθηεο, ηα σκά ηξφθηκα ζα πξέπεη λα
απνζεθεχνληαη θάησ απφ ηα καγεηξεκέλα ψζηε λα απνθεχγνληαη αιιεινκνιύλζεηο.
ηελ πεξίπησζε φπνπ ζην ςπγείν απνζεθεχνληαη κφλν σκά ηξφθηκα, ηφηε ε ζεηξά
απνζήθεπζεο από ηελ θνξπθή πξνο ηα θάησ ηνπ ςπγείνπ ζα πξέπεη λα είλαη ε εμήο:
νιφθιεξα ςάξηα, νιφθιεξα θνκκάηηα βνείνπ θαη ρνηξηλνχ θξέαηνο, θηκάο θξέαηνο ή ςαξηνχ,
νιφθιεξν θνηφπνπιν .
Σα ηξφθηκα πνπ απνζεθεχνληαη πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε θαζαξνύο θαη απνιπκαζκέλνπο
πεξηέθηεο ρσξίο δηαξξνέο θαη κε θαιχκκαηα πνπ εθαξκφδνπλ θαιά. Πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε
αξρή FIFO.
Όιεο νη ζπζθεπαζίεο ζπληζηάηαη λα έρνπλ ζε εκθαλέο ζεκείν εηηθέηεο κε πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ελψ γηα ηα ηξφθηκα έηνηκα πξνο
θαηαλάισζε αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πνπ ζα απνξξηθζεί, αλ δελ θαηαλαισζεί. Δπίζεο, είλαη
ρξήζηκν λα γξάθεηαη ζηελ εηηθέηα ην πεξηερφκελν ηεο ζπζθεπαζίαο. Σξφθηκα, γηα ηα νπνία ε
εκεξνκελία ιήμεο έρεη πεξάζεη, ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη.
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Κεθάιαην 11.
ΗΑΘΑΞΖΟΙΜΟ ΗΑΖ ΑΝΜΘΡΙΑΚΟΕ ΠΩΚ ΩΞΩΚ ΗΑΖ ΠΜΡ
ΓΛΜΝΘΖΟΙΜΡ
11.1 Καζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε ησλ ρώξσλ, ησλ επηθαλεηώλ, ηνπ
εμνπιηζκνύ θαη ησλ ζθεπώλ.
Ο θαζαξηζκφο απνκαθξχλεη ηε βξσκηά, ηα ιίπε θαη ηα ππνιείκκαηα ησλ ηξνθψλ ελψ ε
απνιχκαλζε ηνπο επηθίλδπλνπο κηθξννξγαληζκνχο απφ ηνπο ρψξνπο, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα
ζθεχε θαη γη απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεηαη ζσζηά, κε πξνζνρή θαη απνηειεζκαηηθά. Ζ
απνιχκαλζε δελ απνκαθξχλεη ηα ζπφξηα. Σέινο, ε απνζηείξσζε απνκαθξχλεη φια ηα
βαθηήξηα θαη ηα ζπφξηα ηνπο θαη επηηπγράλεηαη κε αηκφ ή κε ρεκηθέο νπζίεο.
Ο ιαλζαζκέλνο θαζαξηζκφο κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηθξνβηνινγηθή επηκφιπλζε, ρεκηθή
επηκφιπλζε (απφ ηηο ρεκηθέο νπζίεο θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο) θαη θπζηθή επηκφιπλζε
(απφ θζαξκέλν εμνπιηζκφ φπσο νη βνχξηζεο).
Δίλαη απαξαίηεην λα δηαηεξνχληαη θαζαξά θαη λα απνιπκαίλνληαη:
 Οη ρψξνη πξνεηνηκαζίαο ,απνζήθεπζεο θαη έθζεζεο ή δηάζεζεο ηξνθίκσλ, φπσο θαη νη
ρψξνη πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ ( απνζήθεο, ηνπαιέηεο, πξναχιηα, δάπεδα , ηνίρνη θιπ)
 Ο εμνπιηζκφο (κεραλέο ηεκαρηζκνχ, ςπγεία, ηκάληεο κεηαθνξάο, κεραλέο επεμεξγαζίαο θιπ)
 Οη επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα (πάγθνη, ηξαπέδηα, βηηξίλεο έθζεζεο
θιπ)
 Οη επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ρέξηα ηνπ πξνζσπηθνχ (πφκνια, δηαθφπηεο
θιπ)
 Σα ζθεχε, ηα εξγαιεία,
 Γηάθνξα άιια αληηθείκελα (θάδνη απνξξηκκάησλ, παληά, ζθνπγγάξηα θιπ)
Ο θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζε, γηα λα έρνπλ απνηέιεζκα, απαηηνχλ ηνλ ζπλδπαζκφ θπζηθήο
δξάζεο (ηξίςηκν, πιπληήξηα, πςειέο πηέζεηο), ζεξκφηεηαο (δεζηφ λεξφ, αηκφο), ρξφλνπ θαη
ρεκηθψλ θαζαξηζηηθψλ (απνξξππαληηθά, απνιπκαληηθά ή εμπγηαληηθά).
Απνξξππαληηθά είλαη ρεκηθέο νπζίεο πνπ φηαλ αλακηρζνχλ κε λεξφ, επηηξέπνπλ ηελ
απνκάθξπλζε ιηπαξψλ νπζηψλ, ξχπσλ θαη ππνιεηκκάησλ ηξνθψλ. Σα απνξξππαληηθά δελ
ζθνηψλνπλ ηα βαθηήξηα, αιιά κεηψλνπλ ηνλ αξηζκφ ηνπο ζε έλα αληηθείκελν ή κηα επηθάλεηα,
απνκαθξχλνληαο ηνπο ξχπνπο πνπ ηα θηινμελνχλ. Αλ ρξεζηκνπνηεζεί λεξφ ρσξίο
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απνξξππαληηθφ, ζε θάπνηα ιηπαξή επηθάλεηα, ην λεξφ ζρεκαηίδεη ζηαγνλίδηα πνπ δελ
απνκαθξχλνπλ απνηειεζκαηηθά ππνιείκκαηα ηξνθψλ. Σα απνξξππαληηθά είλαη πην
απνηειεζκαηηθά φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε δεζηφ λεξφ.
Απνιπκαληηθά. Ζ θαιιίηεξε κέζνδνο γηα ηελ απνιχκαλζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο θνπδίλαο είλαη ε
εκβάπηηζε ζε δεζηφ λεξφ (80-88 °C) γηα 2 κε 3 ιεπηά. Απηή ε κέζνδνο ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη φπνηε είλαη δπλαηφλ, εηδάιισο πξνηείλεηαη ε ρξήζε ρεκηθψλ απνιπκαληηθψλ.
Απηά πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επηρεηξήζεηο catering θαη πεξηέρνπλ ησδνθφξα ή
ρισξίλε σο ελεξγά ζπζηαηηθά.
Ζ ρισξίλε είλαη νηθνλνκηθή θαη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο θαηάιιειεο αξαηψζεηο είλαη
απνηειεζκαηηθή θαη δελ αιινηψλεη ηελ γεχζε ή ηελ νζκή. Γηα λα επηηεπρζεί ε απνιχκαλζε, ζα
πξέπεη λα παξακείλεη ζε επαθή κε ηνλ εμνπιηζκφ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξφλν πνπ ιέγεηαη ρξφλνο
επαθήο. Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο είλαη φηη απελεξγνπνηείηαη απφ ππνιείκκαηα ηξνθψλ. Γη΄
απηφ ην ιφγν απαηηείηαη πνιχ θαιή απνξξχπαλζε κε δεζηφ λεξφ θαη απνξξππαληηθά πξηλ ηελ
εθαξκνγή ηεο ρισξίλεο.
Σα ησδνθφξα απνιπκαίλνπλ επηθάλεηεο γξήγνξα θαη δελ αθήλνπλ ίρλε νζκήο ή γεχζεο. Όπσο
ε ρισξίλε, απελεξγνπνηνχληαη απφ ξχπνπο πνπ έρνπλ απνκείλεη ζηελ επηθάλεηα. Σα
απνιπκαληηθά κε ησδνθφξα είλαη ζπλήζσο πην αθξηβά απφ απηά πνπ πεξηέρνπλ ρισξίλε.
Δμπγηαληηθά είλαη ρεκηθέο νπζίεο πνπ ζπλδπάδνπλ απνξξππαληηθή θαη απνιπκαληηθή δξάζε.
Δπεηδή, φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ηα απνιπκαληηθά απελεξγνπνηνχληαη φηαλ νη επηθάλεηα
θέξεη πνιινχο ξχπνπο, ηα εμπγηαληηθά δελ ζπληζηψληαη γηα εμνπιηζκφ πνπ είλαη ηδηαίηεξα
επηβαξεκέλνο κε ξχπνπο. πλήζσο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επηθάλεηεο πνπ δελ ιεξψλνληαη
πνιχ.
Οη ρψξνη, νη επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα, ν εμνπιηζκφο θαη ηα ζθεχε ζε
κηα επηρείξεζε ηξνθίκσλ πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη απνηειεζκαηηθά δηφηη:


Δίλαη απαίηεζε ηεο λνκνζεζίαο (Τ.Α. 487/ 4.10.2000).



Μεηψλεηαη ν θίλδπλνο επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ πνπ νδεγεί ζε πηζαλή αιινίσζε ηνπο ή
ζε ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο.



Μεηψλεηαη ν θίλδπλνο αλάπηπμεο εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ.



Μεηψλεηαη ν θίλδπλνο κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ κε μέλα ζψκαηα (αληηθείκελα).



Γεκηνπξγείηαη επράξηζην θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ εξγαζίαο.



Γίδεηαη επράξηζηε εηθφλα ζηνλ πειάηε.
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Οδεγίεο γηα ην ζσζηό θαζαξηζκό
1. Βεβαησζείηε όηη έρνπλ απνκαθξπλζεί όια ηα ηξόθηκα θαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο, πξηλ
μεθηλήζεηε ηνλ θαζαξηζκό. Σνπνζεηείζηε ηηο πξψηεο χιεο θαη ηα έηνηκα πξνο θαηαλάισζε
ηξφθηκα ζηνπο θαηάιιεινπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο (απνζήθεο, ςπγεία, θαηαςχθηεο θιπ).
θεπάζηε ηα ηξφθηκα πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα απνκαθξπλζνχλ. Μελ μεθηλήζεηε ηελ
δηαδηθαζία ηνπ θαζαξηζκνχ αλ δελ έρεηε βεβαησζεί φηη φια ηα θαζαξά ζθεχε είλαη
απνζεθεπκέλα ή θαηάιιεια πξνζηαηεπκέλα.
2. Αθνινπζείηε ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο. Φνξέζηε ηελ θαηάιιειε ζηνιή εξγαζίαο θαη ηα
γάληηα θαζαξηζκνχ.
3. Υξεζηκνπνηείηε ηηο θαηάιιειεο νπζίεο θαζαξηζκνύ, δηαβάδνληαο ηηο νδεγίεο ρξήζεο
ηνπο πξνζεθηηθά. Σα απνξξππαληηθά πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ γηα
ρψξνπο παξαζθεπήο ηξνθίκσλ. Σα δνρεία ησλ παξαπάλσ νπζηψλ πξέπεη λα έρνπλ εηηθέηα κε
ην φλνκά ηνπο θαη κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπο. Υξεζηκνπνηείηε ηηο θαηάιιειεο δφζεηο, θαη κελ
αλακηγλχεηε ηηο ρεκηθέο νπζίεο θαζαξηζκνχ κεηαμχ ηνπο. Γηα λα κεηξήζεηε ηελ θαηάιιειε δφζε,
ρξεζηκνπνηείηε ηα δνζνκεηξηθά δνρεία θαη πνηέ ηα δνρεία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
ηξφθηκα. Μελ πξνζζέηεηε επηπιένλ ηηο ρεκηθέο νπζίεο θαζαξηζκνχ ζε βξψκηθα λεξά ή λεξά ηα
νπνία έρνπλ ήδε ρεκηθά. Πεηάμηε ηα βξψκηθα λεξά ζηελ ηνπαιέηα (πνηέ ζε ληπηήξα πιχζεσο
ρεξηψλ ή ηξνθίκσλ) θαη αλ ρξεηάδεηαη, θηηάμηε λέν δηάιπκα κε θαζαξφ λεξφ θαη θαζαξηζηηθά.
Μεηά ηε ρξήζε ηνπο, ηνπνζεηήζηε ηηο ρεκηθέο νπζίεο θαζαξηζκνχ κέζα ζε ληνπιάπεο πνπ
θιεηδψλνπλ. Πεηάμηε ηηο άδεηεο, ζπαζκέλεο ή θζαξκέλεο ζπζθεπαζίεο ησλ ρεκηθψλ. Πνηέ κελ
αιιάδεηε ηηο εηηθέηεο ζηηο ζπζθεπαζίεο ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ.
4. Υξεζηκνπνηείηε ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαζαξηζκνύ. Σα εξγαιεία (βνχξηζεο,
ζθνπγγάξηα, ζθνπγγαξίζηξεο, θνπβάδεο θιπ) πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά, απνιπκαζκέλα
θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Σα εξγαιεία θαζαξηζκνχ δελ πξέπεη λα "ηξαπκαηίδνπλ" ηνλ εμνπιηζκφ
(π.ρ. ζπξκάηηλεο βνχξηζεο ζε αλνμείδσην εμνπιηζκφ), νχηε θαη λα αθήλνπλ κηθξά θνκκάηηα πνπ
κπνξεί λα επηκνιχλνπλ ην πξντφλ. Αληηθαηαζηήζηε ηηο
βνχξηζεο πνπ έρνπλ θζαξεί κε θαηλνχξγηεο, δηφηη ππάξρεη θίλδπλνο νη ηξίρεο ηνπο λα βξεζνχλ
ζηα ηξφθηκα. Μεηά ηε ρξήζε ηνπο, θπιάμηε ηα εξγαιεία ζε εηδηθέο ζέζεηο ή ληνπιάπεο ψζηε λα
κελ ιεξψλνληαη. Απαγνξεχεηαη λα παξακέλνπλ πεηακέλα ζην πάησκα ή βνπηεγκέλα ζε λεξφ.
Πεηάμηε ηα ρξεζηκνπνηεκέλα πιηθά κηαο ρξήζεο ζην θαιάζη ησλ απνξξηκκάησλ.
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5. Υξεζηκνπνηείηε δηαθνξεηηθά εξγαιεία θαζαξηζκνύ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πγηεηλήο
ηνπ ρψξνπ (π.ρ. δηαθνξεηηθνί θνπβάδεο θαη ζθνπγγαξίζηξεο γηα ηηο ηνπαιέηεο, δηαθνξεηηθνί γηα
ηελ θνπδίλα θιπ). Σα ζθνπγγάξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην πιχζηκν ζθεπψλ δελ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαλέλαλ άιιν ιφγν. Οη βνχξηζεο θαη ηα ππφινηπα πιηθά (βέηεμ θ.ι.π.) γηα
ην θαζάξηζκα ηνπ λεξνρχηε, δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην θαζάξηζκα ησλ ζθεπψλ.
Μελ ρξεζηκνπνηείηε πνηέ βξψκηθεο πεηζέηεο γηα ην ζθνχπηζκα επηθαλεηψλ, εμνπιηζκνχ,
ζθεπψλ ή εξγαιείσλ.
6. Υξεζηκνπνηείηε πάληα θαζαξό πόζηκν λεξό γηα ηελ δηαδηθαζία ηνπ θαζαξηζκνχ θαη ην
μέπιπκα.
7. Καζαξίδεηε ηαθηηθά θαη ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα θαζαξηζκνύ. Μεηά απφ θάζε ρξήζε,
θαζαξίδεηε θαη απνιπκαίλεηε ηα ζθεχε (θαηζαξφιεο, ηαςηά θιπ), ηα εξγαιεία (καραίξηα,
ζπάηνπιεο θιπ) , ηηο επηθάλεηεο πνπ ήξζαλ ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα (πάγθνη, επηθάλεηεο θνπήο
θιπ) θαη ηνλ εμνπιηζκφ. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα δηαζέηνπλ πξφγξακκα θαζαξηζκνχ ην νπνίν
αλαπηχζζεηαη αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ην είδνο ηεο επηρείξεζεο. Σν πξφγξακκα θαζαξηζκνχ
πξέπεη λα αλαθέξεη:
 Σελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε.
 Σελ πεξηγξαθή ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη, νη ζπγθεληξψζεηο ησλ ηειεπηαίσλ θαη νη απαηηήζεηο ηνπο ζε
ζεξκνθξαζία.
 Σνλ θαηάινγν ηνπ εμνπιηζκνχ φπνπ εθαξκφδεηαη ην θάζε πιηθφ.
 Σνλ θαηάινγν ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε.
 Σε ζπρλφηεηα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο.
 Σηο νδεγίεο ρξήζεο, ηηο νδεγίεο αζθαιείαο θαη ηνλ απαξαίηεην θαηάιιειν ξνπρηζκφ.
 Σα ζεκεία ειέγρσλ, ηνλ ηξφπν ειέγρνπ, ηα ππεχζπλα άηνκα γηα ηνλ έιεγρν θαη ηα αξρεία ή
έγγξαθα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν.
8. Καζαξίδεηε ζρνιαζηηθά ηνπο ρψξνπο, ηηο επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ρέξηα
(πφκνια ςπγείνπ), ηα ςειά ζεκεία, ηηο γσλίεο, ηα απνρεηεπηηθά θαλάιηα . Ξεθηλήζηε ηνλ
θαζαξηζκφ απφ ηα ςειά πξνο ηα ρακειά ζεκεία ησλ ρψξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ.
9. Απαγνξεύεηαη λα ςεθάδεηε κε απνξξππαληηθά ή απνιπκαληηθά, επηθάλεηεο φπνπ ππάξρνπλ
ηξφθηκα.
10. Ξεπιέλεηε θαιά. Μεηά ηε ρξήζε απνξξππαληηθψλ ή απνιπκαληηθψλ νπζηψλ, ν
εμνπιηζκφο, νη επηθάλεηεο θαη ηα εξγαιεία ζα πξέπεη λα μεπιέλνληαη θαιά κε άθζνλν λεξφ.
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11. Δλεκεξψζηε ηνλ ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο γηα έιιεηςε θαζαξηζηηθψλ θαη ηπρφλ θζνξέο
ησλ εξγαιείσλ θαζαξηζκνχ.
12. Μελ επηηξέπεηε λα ζπζζσξεχνληαη απνξξίκκαηα. Καζαξίδεηαη ζπγρξφλσο κε ηελ εξγαζία
ζαο.

11.2 Μέζνδνη θαζαξηζκνύ
Οη θπξηφηεξεο κέζνδνη θαζαξηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο επηθάλεηεο, ηνλ εμνπιηζκφ
θαη ηα ζθεχε, είλαη:
 Πιχζηκν κε ην ρέξη (αλνηθηέο επηθάλεηεο).
 Πιπληήξηα (ζθεχε, απνζπλαξκνινγνχκελα ηκήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ) Υξεζηκνπνηνχληαη
εηδηθά πιπληήξηα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο θαη κε ηα θαηάιιεια
απνξξππαληηθά.
 Πιχζηκν ζε δηπιφ λεξνρχηε ή ηξηπιφ αλάινγα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο (κηθξά
αληηθείκελα, πηάηα, εξγαιεία, ζθεχε θαη εμνπιηζκφο φηαλ δελ ππάξρεη πιπληήξην).

11.3 Γηαδηθαζία θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο
 Πξόπιπζε : Σξίςηε θαη μεπιχλεηε γηα λα αθαηξέζεηε ηηο βξσκηέο θαη ηα ππνιείκκαηα
ηξνθψλ απφ ηελ επηθάλεηα πνπ ζέιεηε λα θαζαξίζεηε θαη λα απνιπκάλεηε..
 Κπξίσο θαζάξηζκα : Αθαηξέζηε ηηο βξσκηέο θαη ιίπε ρξεζηκνπνηψληαο δεζηφ λεξφ,
απνξξππαληηθφ, θαη βνχξηζα ή ζθνπγγάξη
 Ξέβγαικα: Ξεπιχλεηε ηηο βξσκηέο θαη ην απνξξππαληηθφ κε θαζαξφ δεζηφ λεξφ.
 Απνιύκαλζε: Υξεζηκνπνηήζηε δηάιπκα ρεκηθνχ απνιπκαληηθνχ θαη/ ή δεζηφ λεξφ (77 °C
γηα 30 δεπηεξφιεπηα). Αθήζηε λα δξάζεη ην δηάιπκα ηνπ ρεκηθνχ απνιπκαληηθνχ, ζχκθσλα
κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο.
 Σειηθό μέπιπκα : Ξεπιχλεηε ην απνιπκαληηθφ κε θαζαξφ, δεζηφ λεξφ
 ηέγλσκα : ηξαγγίζηε ή ζηεγλψζηε ηα ζθεχε ζηνλ αέξα ή κε πεηζέηεο κηαο ρξήζεο.
 Σνπνζέηεζε ζε ληνπιάπηα. Απνκαθξχλεηε ηα θαζαξά ζθεχε θαη ηνπνζεηήζηε ηα ζε
θαζαξνχο θαη πξνζηαηεπκέλνπο ρψξνπο.
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11.4 Απαηηήζεηο γηα ηνπο λεξνρύηεο
 Πξέπεη λα είλαη επαξθείο ζε αξηζκό, δηφηη ρξεηάδνληαη δηαθνξεηηθνί λεξνρχηεο γηα ην
πιχζηκν ησλ ρεξηψλ, ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ ζθεπψλ.
 Πξέπεη λα είλαη επαξθείο ζην κέγεζνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην αληηθείκελν είλαη
κεγάιν, γηα παξάδεηγκα ηα ηαςηά ή νη κεγάιεο θαηζαξφιεο.
 Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο ζην ρψξν λα είλαη θαηάιιειε, γηα ηελ απνθπγή ρεκηθήο ή θπζηθήο
επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ (λα κελ βξίζθνληαη θνληά ζε ηξφθηκα, επηθάλεηεο επεμεξγαζίαο
ή πξνζσξηλνχο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο).

Οδεγίεο γηα ην πιύζηκν ζε δηπιό λεξνρύηε
1. Βάιηε ηα ζθεχε πνπ ρξεηάδνληαη πιχζηκν ζην πξψην λεξνρχηε κε απνξξππαληηθφ θαη λεξφ
ζεξκνθξαζίαο 50-60νC, ηξίςηε κε βνχξηζα ή ζθνπγγάξη Αιιάμεηε ην λεξφ κφιηο ιεξσζεί.
2. Ξεπιέλεηε ηα ζθεχε ζην δεχηεξν λεξνρχηε γηα λα απνκαθξπλζνχλ νη ρεκηθέο νπζίεο
θαζαξηζκνχ.
3. Αθήζηε ηα ζθεχε ζην δεχηεξν λεξνρχηε γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα ζε πνιχ δεζηφ λεξφ κε
απνιπκαληηθφ (ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξαζθεπαζηή).
4. Ξεπιχλεηε θαιά.
5. ηεγλψζηε ηα ζθεχε ζηνλ αέξα.
6. Απνζεθεχζηε ηα ζηεγλά αληηθείκελα ζε θαζαξνχο ρψξνπο πνπ θιείλνπλ.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαζαξηζκνχ είλαη ηα ζθεχε λα κελ
είλαη ξαγηζκέλα ή ζπαζκέλα.

11.5 Παξάδεηγκα ζπρλόηεηαο θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο
Κάζε κέξα :
 θεχε (ηαςηά, θαηζαξφιεο, γπαιηθά , δίζθνη, θιπ).
 Δξγαιεία (καραίξηα, θνπηάιηα, ζπάηνπιεο, θιπ).
 Δμνπιηζκφο (κεραλέο ηεκαρηζκνχ, κεραλέο επεμεξγαζίαο θιπ).
 Δπηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα (επηθάλεηεο ηεκαρηζκνχ, πάγθνη,
ηξαπέδηα, θιπ) .
 Γάπεδα θνπδίλαο, πφκνια, δηαθφπηεο.
 Απνκάθξπλζε απνξξηκκάησλ.
Κάζε εβδνκάδα :
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 Γάπεδα απνζεθψλ.
 Φπγεία .
 Φνχξλνη.
 Σνίρνη .
 Κάδνη απνξξηκκάησλ.
 Πξναχιηα.
Πεξηνδηθά, κέζα ζηνλ κήλα :
 Παξάζπξα.
 Οξνθέο.
 Φψηα.
 Δμαεξηζκφο.

11.6 ύκβνια επηθηλδπλόηεηαο ησλ ρεκηθώλ θαζαξηζηηθώλ
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11.7 Απνκάθξπλζε ησλ απνξξηκκάησλ
Ζ παξαγσγή απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ ηξνθψλ είλαη αλαπφθεπθηε ζε κηα επηρείξεζε
ηξνθίκσλ. Σα απνξξίκκαηα είλαη πνιχ επηθίλδπλα γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ δηφηη
απνηεινχλ εζηίεο αλάπηπμεο κηθξνβίσλ, πξνζέιθπζεο εληφκσλ, ηξσθηηθψλ θαη άιισλ δψσλ.
Δίλαη απαξαίηεην ινηπφλ λα απνκαθξχλνληαη ηαθηηθά απφ ηελ επηρείξεζε θαη κε πγηεηλφ
ηξφπν.

Οδεγίεο γηα ηε ζσζηή απνκάθξπλζε ησλ απνξξηκκάησλ.
1. Μελ

αθήλεηε ππνιείκκαηα ηξνθώλ

θαη απνξξίκκαηα λα ζπζζσξεύνληαη.

Απνκαθξχλεηε ηα ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ απφ ηηο επηθάλεηεο εξγαζίαο θαη ηα δάπεδα θαη
ηνπνζεηήζηε ηα κέζα ζηνπο εηδηθά δνρεία απνξξηκκάησλ. Απαγνξεύεηαη λα ηα ηνπνζεηείηε
ζε άιια δνρεία ή πεξηέθηεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ μαλά γηα ηξφθηκα.
2. Σνπνζεηείηε ηα ππνιείκκαηα ηξνθώλ θαη ηα άιια απνξξίκκαηα κέζα ζηελ ζαθνύια
ηνπ δνρείνπ απνξξηκκάησλ. Οη θάδνη απνξξηκκάησλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο ρώξνπο
πξνεηνηκαζίαο ηξνθίκσλ πξέπεη λα έρνπλ θαπάθη πνπ αλνίγεη κε πνδνθίλεην κεραληζκφ
(πεληάι). Οη ζαθνχιεο πξέπεη λα είλαη θαιά πξνζαξκνζκέλεο ζηα ρείιε ηνπ δνρείνπ.
3. Μελ αθήλεηε ην θαπάθη ηνπ δνρείνπ αλνηθηό. Σα απνξξίκκαηα κπνξεί λα απνηειέζνπλ
πεγή επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ κε κηθξφβηα ή λα πξνζειθχζνπλ έληνκα, ηξσθηηθά, θαη
άιινπο βιαβεξνχο νξγαληζκνχο.
4. Αδεηάδεηε ηα δνρεία ηαθηηθά. Μελ αθήλεηε ηα δνρεία λα γεκίδνπλ ή λα μερεηιίδνπλ απφ
απνξξίκκαηα.
5. Απνκαθξύλεηε θαζεκεξηλά ηα απνξξίκκαηα απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο, κεηά ην ηέινο ηεο
εξγαζίαο. Γέλεηε ηηο ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ θαιά.
6. Γηαηεξείηε ηα δνρεία απνξξηκκάησλ θαη ηα θαπάθηα ηνπο θαζαξά. Σα δνρεία πξέπεη λα
θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη ηαθηηθά.
7. Πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο κεηά ηελ επαθή κε απνξξίκκαηα (ππνιείκκαηα ηξνθψλ ή άιια
απνξξίκκαηα).

Αθνχ απνκαθξπλζνχλ ηα απνξξίκκαηα απφ ηνλ ρψξν παξαζθεπήο ησλ ηξνθίκσλ, ζα πξέπεη
λα κεηαθέξνληαη άκεζα ζε εηδηθνύο θάδνπο, ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηεο επηρείξεζεο. Οη θάδνη
απηνί ζα πξέπεη λα θιείλνπλ, λα πξνζηαηεχνληαη απφ έληνκα θαη ηξσθηηθά θαη λα αδεηάδνπλ
ηαθηηθά (θαηά πξνηίκεζε θαζεκεξηλά). Οη θάδνη απηνί, φπσο θαη ν ρψξνο δηαηήξεζεο
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απνξξηκκάησλ, πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη ηαθηηθά. Αλ ππάξρνπλ
ςπρφκελνη ρψξνη γηα ηε θχιαμε ησλ απνξξηκκάησλ, ζα πξέπεη λα αδεηάδνπλ θαη λα
θαζαξίδνληαη ηαθηηθά.
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Κεθάιαην 12.
ΗΑΠΑΝΜΘΓΙΕΟΕ

ΠΞΩΗΠΖΗΩΚ,

ΓΚΠΜΙΩΚ

ΗΑΖ

ΓΝΖΒΘΑΒΩΚ ΔΩΩΚ
ηνπο ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ ηξφθηκα ζπρλά ζπλαληψληαη θάπνηνη βιαβεξνί νξγαληζκνί
φπσο ηξσθηηθά, έληνκα θαη πνπιηά. Οη νξγαληζκνί απηνί, αιιά θαη ηα θαηνηθίδηα δψα, (φπσο νη
γάηεο θαη νη ζθχινη), απαγνξεχεηαη λα βξίζθνληαη ζε ρψξνπο παξαζθεπήο ηξνθίκσλ.
Θεσξνχληαη βιαβεξνί δηφηη θαηαζηξέθνπλ ηα ηξφθηκα αιιά θαη επεηδή κπνξεί λα κεηαθέξνπλ
θαη λα κεηαδψζνπλ ζνβαξέο αξξψζηηεο ζηνλ άλζξσπν.
Σα έληνκα, ηα ηξσθηηθά θαη ηα πνπιηά, απνηεινχλ νηθνλνκηθή πιεγή γηα κηα εγθαηάζηαζε
ηξνθίκσλ δηφηη:
 Καηαζηξέθνπλ ηα ηξφθηκα.
 Πξνθαινχλ ζνβαξέο δεκηέο ζε θαιψδηα, (κέρξη θαη ππξθαγηά!)
 Πξνθαινχλ αεδία ζηνπο πειάηεο ή/ θαη ζην πξνζσπηθφ.
 Γπζθεκίδνπλ ηελ επηρείξεζε
 Ζ αξκφδηα ππεξεζία πγηεηλήο, εθφζνλ δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμή ηνπο, κπνξεί λα επηβάιεη
ζηελ επηρείξεζε κεγάιν πξφζηηκν ή θαη λα ηελ θιείζεη.
Σα έληνκα, ηα ηξσθηηθά θαη ηα πνπιηά επίζεο είλαη πιεγή ζε ζέκαηα πγηεηλήο δηφηη:
 Μνιχλνπλ ηα ηξφθηκα (πεξηηηψκαηα, ηξίρεο, νχξα θιπ) θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηάδνζε
ζνβαξψλ αζζελεηψλ ζηνλ άλζξσπν
 Λεξψλνπλ ηνπο ρψξνπο ρχλνληαο ηξφθηκα θαη δεκηνπξγψληαο πεξηηηψκαηα.
 Φνβίδνπλ θαη ελνρινχλ ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζηελ επηρείξεζε.
Οη νξγαληζκνί εηζέξρνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:
 Απφ θελά πνπ ππάξρνπλ θάησ απφ θιεηζηέο πφξηεο. Απφ πφξηεο πνπ κέλνπλ αλνηρηέο γηα
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απφ αλνηρηά παξάζπξα ρσξίο ζήηα. Απφ ηξχπεο ζηνλ ηνίρν. Απφ
ινχθηα ή αεξαγσγνχο πνπ δελ έρνπλ πιέγκα ζηελ είζνδν ηνπο θαη ηέινο ππάξρνπλ κέζα
ζηηο ζπζθεπαζίεο ησλ πξψησλ πιψλ πνπ παξαιακβάλνπκε.
 ε ρώξνπο παξαζθεπήο ηξνθίκσλ, απαγνξεύνληαη :Πνληίθηα, Αξνπξαίνη, Καηζαξίδεο,
Μχγεο, Μπξκήγθηα, Γάηεο, θχινη, Πεξηζηέξηα άιια πηελά, θαη εθείλα ηα έληνκα πνπ
πξνζβάινπλ ηα απνζεθεπκέλα πξντφληα φπσο ζθνπιήθηα θαη πεηαινχδεο.
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12.1 Δληνπηζκόο ησλ βιαβεξώλ νξγαληζκώλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ή ζηηο
απνζήθεο
Δάλ παξαηεξήζεηε θάπνην ηξσθηηθφ ή έληνκν ή πνπιί δσληαλφ ή λεθξφ, απγά, λχκθεο ή
πξνλχκθεο εληφκσλ, θσιηέο ή ηξίρεο δψσλ, πεξηηηψκαηα πνληηθηψλ ή θνπηζνπιηέο πνπιηψλ,
θαγσκέλν θάπνην ζαθί ή μχιν ή ζπζθεπαζία ή θάπνηα ηξχπα ζε ραξηνθηβψηην, μερεηιίζκαηα
δίπια ζε ζαθηά κε ηξφθηκα, ξνθαληζκέλα θαιψδηα ή ίρλε απφ παηεκαζηέο πάλσ ζε ζθφλε,
Ήρνπο απφ ξνθάληζκα ή θάηη λα ηξέρεη ζε ςεπδνξνθέο ή αεξαγσγνχο, ηφηε ελεκεξψζηε ρσξίο
θαζπζηέξεζε ηνλ ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο.

12.2 Αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ύπαξμεο εληόκσλ, ηξσθηηθώλ θαη
πνπιηώλ
Ζ πην ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε ιχζε είλαη λα θιεζεί κία εηαηξεία απεληνκψζεσλ θαη
κπνθηνλίαο ψζηε λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα άκεζα θαη ππεχζπλα κε αζθάιεηα γηα ην
πξνζσπηθφ θαη ηνπο πειάηεο.

Οδεγίεο γηα ηε πξόιεςε ηνπ πξνβιήκαηνο ύπαξμεο εληόκσλ, ηξσθηηθώλ θαη πνπιηώλ
1. Φξνληίζηε ώζηε νη πόξηεο θαη ηα παξάζπξα λα παξακέλνπλ θιεηζηά ή λα έρνπλ ζήηεο.
Δλεκεξψζηε ηνλ ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα θιεηζηνχλ φια ηα αλνίγκαηα (ηξχπεο,
ραξακάδεο, θελφ θάησ απφ πφξηεο θιπ) θαη λα επηζθεπαζηνχλ ηπρφλ θζνξέο (ζπαζκέλα
παξάζπξα, ηξχπεο θιπ).
2. Γηαηεξείηε όινπο ηνπο ρώξνπο ζρνιαζηηθά θαζαξνύο, δίλνληαο ζεκαζία ζε
ιεπηνκέξεηεο, θαζαξίδνληαο ηηο γσλίεο, ηηο απνρεηεχζεηο θαη ηηο ζρηζκέο.
3. Απνκαθξύλεηε ηα απνξξίκκαηα απφ ηνπο ρψξνπο ησλ ηξνθίκσλ θαη αδεηάδεηε, θαζαξίδεηε
θαη απνιπκαίλεηε ηνπο θάδνπο ησλ απνξξηκκάησλ ηαθηηθά. Γελ επηηξέπεηαη ε βιάζηεζε
γχξσ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο.
4. Γηαηεξείηε αξρείν θαηαπνιέκεζεο εληόκσλ θαη ηξσθηηθώλ.
5. Μόιηο ρπζεί θάηη, ζθνππίζηε ην άκεζα, θαη δηαηεξείηε ηα ηξφθηκα πάληνηε ζθεπαζκέλα.
6. Αλαθέξεηε ζηνλ ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο θάζε έλδεημε πνπ κπνξεί λα ζεκαίλεη ηελ
χπαξμε εληφκσλ ηξσθηηθψλ ή πνπιηψλ. Όηαλ βξείηε θάπνην έληνκν ή ηξσθηηθφ αλαθέξεηέ ην
ακέζσο ζηνλ ππεχζπλν. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ απφ θάπνηνλ εηδηθφ βνεζά ζηελ άκεζε
αληηκεηψπηζε ηνπ.
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7. Δθφζνλ είλαη κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ζαο, θαζαξίδεηε ζπζηεκαηηθά ηηο παγίδεο κπγψλ θαη
ηξσθηηθψλ θαη αλαθέξεηε θάζε βιάβε ή πξφβιεκα πνπ παξαηεξήζεθε.
8. Μελ απνζεθεύεηε ηίπνηε ζην πάησκα αιιά κφλν πάλσ ζε ξάθηα ή παιέηεο. Διέγρεηε ηα
απνζεθεπκέλα ηξφθηκα γηα ίρλε απφ έληνκα θαη ηξσθηηθά.

Οη βιαβεξνί νξγαληζκνί κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε θπζηθέο κεζφδνπο (ειεθηξηθέο
ζπζθεπέο ππεξήρσλ, παγίδεο, δίρηπα (γηα πνπιηά) ή κε ρεκηθέο κεζφδνπο (εληνκνθηφλα,
δνιψκαηα θιπ.). Σα ρεκηθά (εληνκνθηφλα, δνιψκαηα θιπ.) πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν
απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, λα κελ
έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα ή επηθάλεηεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ηξφθηκα θαη λα
απνζεθεχνληαη ρσξηζηά, ζε θιεηζηά ληνπιάπηα
Πξνζνρή !
Απνκαθξύλεηε ηα ηξόθηκα θαη ηα ζθεύε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ εληνκνθηόλσλ θαη ησλ
δνισκάησλ.

Πεξίιεςε
 Αξνπξαίνη, πνληίθηα, κχγεο, θαηζαξίδεο θαη κπξκήγθηα ηα πην θνηλά έληνκα θαη ηξσθηηθά
ζηηο θνπδίλεο.
 Μεηαθέξνπλ βαθηήξηα ζην έληεξν ηνπο, ζην ζψκα ηνπο θαη ηα πφδηα ηνπο θαη κπνξνχλ λα
επηκνιχλνπλ ηξφθηκα ή επηθάλεηεο εξγαζίεο κε ηα πεξηηηψκαηα ηνπο ή απιά πεξπαηψληαο
πάλσ ζε απηά.
 Αλ ππάξρεη ππνςία γηα επηδξνκή εληφκσλ ή ηξσθηηθψλ, απαηηείηαη ε αλαδήηεζε εηδηθνχ γηα
ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
 Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο εηδηθέο γηα ηελ απνκάθξπλζε κπγψλ απφ ηηο θνπδίλεο, απνηεινχλ ηελ
πην θαηάιιειε κέζνδν.
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Κεθάιαην 13.
ΓΡΘΡΚΓΟ

ΗΑΖ

ΚΜΙΖΗΓΟ

ΡΝΜΞΓΩΟΓΖΟ

ΠΜΡ

ΝΞΜΟΩΝΖΗΜΡ ΗΑΖ ΠΕΟ ΓΝΖΓΖΞΕΟΕΟ
Ζ παξαγσγή αζθαιψλ ηξνθίκσλ θαη ε πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ θαηαλαισηή, είλαη εζηθή
επζύλε θαη λνκηθή ππνρξέσζε φισλ ησλ απαζρνινχκελσλ ζε κηα επηρείξεζε ηξνθίκσλ.
Ζ ειιεληθή λνκνζεζία, επηβάιιεη ηελ ππνρξεσηηθή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο απφ φινπο
φζνπο απαζρνινχληαη ζε κηα επηρείξεζε ηξνθίκσλ.
Γηα ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΚΤΑ 487/ ΦΔΚ 4.10.2000 ζρεηηθά κε ηελ
πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ ε νπνία εθδφζεθε ζε ελαξκφληζε πξνο ηε θνηλνηηθή νδεγία 93/43/ ΔΟΚ
ηνπ πκβνπιίνπ, ν ΔΦΔΣ δεκηνχξγεζε κία ζεηξά «Οδεγψλ Τγηεηλήο» ν νπνίνο βνεζά
ζεκαληηθά ηηο επηρεηξήζεηο ζηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηε λνκνζεζία. Ο έιεγρνο ηεο
ζπκκφξθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο, γίλεηαη απφ ηνλ
ΔΦΔΣ θαη ηηο αξκφδηεο λνκαξρηαθέο ππεξεζίεο.
Ο ππεύζπλνο ηεο επηρείξεζεο νθείιεη λα :
 Δθαξκφδεη έλα ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο παξαγσγήο πγηεηλψλ ηξνθίκσλ (HACCP) . ηελ
πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ καδηθήο εζηίαζεο θαη δαραξνπιαζηηθήο, αξηνπνηείαο θαη ιηαληθήο
πψιεζεο, ε

αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο ηεο

επηρείξεζεο. ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη ην ζχζηεκα φπσο
πεξηγξάθεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο «νδεγνχο πγηεηλήο» θαη λα ηεξνχληαη ηα αξρεία πνπ
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ελψ ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο απαηηείηαη ε πιήξεο αλάπηπμε θαη
ηεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ ηήξεζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ην ζχζηεκα
αξρείσλ.
 Δθπαηδεχεη ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο ζην «Δγρεηξίδην Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ
Τγηεηλήο θαη ζηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ» ηνπ ΔΦΔΣ θαη λα επηβιέπεη γηα ηελ ζσζηή
εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο
 Να ηεξεί ηα απαηηνχκελα αξρεία
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13.1 Αξρεία πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη από ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ
13.1.1 Φάθεινη κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ηεξνχλ ηνπο παξαθάησ θαθέινπο:
 Φάθεινο 1νο

Πεξηέρεη ηνλ ΄Οδεγφ Τγηεηλήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο Μαδηθήο Δζηίαζεο θαη

Εαραξνπιαζηηθήο΄ ηνπ ΔΦΔΣ
 Φάθεινο 2νο Πεξηέρεη ηα βηβιηάξηα πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ην Δγρεηξίδην Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ
πγηεηλή θαη ην ρεηξηζκφ ησλ ηξνθίκσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο Μαδηθήο Δζηίαζεο θαη Εαραξνπιαζηηθήο θαη
βεβαηψζεηο εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ
 Φάθεινο 3νο Πεξηέρεη ην πξφγξακκα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο
 Φάθεινο 4νο Πεξηέρεη ην πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ
 Φάθεινο 5νο Πεξηέρεη έλα απνδεηθηηθφ έγγξαθν ηνπ ηξφπνπ πδξνιεςίαο ηεο επηρείξεζεο
 Φάθεινο 6νο Πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο ησλ ζεξκνθξαζηψλ ησλ ςπγείσλ θαη Καηαςπθηψλ
 Φάθεινο 7νο πλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ ησλ πξντφλησλ παξαιαβήο

Μη ξεσνάτε να κπεμάσετε την πλαστικοποιημένη αυίσα τος ΕΦΕΤ και να
παπακολοςθείτε τιρ θεπμοκπασίερ στα τςγεία και στοςρ κατατύκτερ.
13.1.2 Αξρεία κεγάισλ επηρεηξήζεσλ
Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ηεξνχλ ηα παξαθάησ αξρεία:
 Αξρεία πξναπαηηνύκελσλ
1. Γεληθνί Καλφλεο Τγηεηλήο (ή ν νδεγφο πγηεηλήο ηνπ ΔΦΔΣ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη) θαη
εηδηθφηεξνη αλά ζέζε εξγαζίαο
2. Αξρείν Καζαξηζκνχ/Απνιπκάλζεσλ
3. Αξρείν θαηαπνιέκεζεο ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ.
4. Αξρείν ζπληήξεζεο ηνπ θηηξίνπ.
5. Καηάινγνο εμνπιηζκνχ θαη αξρεία βαζκνλφκεζεο .
6. Αξρείν ειέγρσλ λεξνχ.
7. Αξρείν πξνζσπηθνχ (βηβιηάξηα πγείαο, θαλφλεο πγηεηλήο πξνζσπηθνχ, βεβαηψζεηο εθπαίδεπζεο) .
 Αξρεία HACCP
1. Μειέηε HACCP .
2. Αξρείν πξνκεζεπηψλ , ην νπνίν πεξηέρεη θαηάινγν εηδψλ /πξνκεζεπηή .
3. Αξρείν παξαθνινχζεζεο ησλ Κξίζηκσλ εκείσλ Διέγρνπ.
4. Αξρεία δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ .
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5. Αξρείν ειέγρσλ α΄θαη β΄πιψλ , πξντφλησλ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηειηθψλ πξντφλησλ.
6. χζηεκα ηρλειαζηκφηεηαο απφ ηηο πξψηεο χιεο έσο θαη ηνλ ηειηθφ απνδέθηε ησλ πξντφλησλ.
7. Αξρείν επαιήζεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP.
8. Φάθεινο ζπλαληήζεσλ ηεο Οκάδαο HACCP.
9. Φάθεινο κε λνκνζεζίεο – βηβιηνγξαθία.
13.1.3 Αξρεία αιπζίδσλ θαηαζηεκάησλ

Οη αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ πξέπεη λα ηεξνχλ ηνπο παξαθάησ θαθέινπο:
 Φάθεινο 1νο Πεξηέρεη ηνπο Καλφλεο Τγηεηλήο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην ζχζηεκα HACCP ηεο αξρηθήο
επηρείξεζεο.
 Φάθεινο 2νο Πεξηέρεη ηα βηβιηάξηα πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο γηα ην πξνζσπηθφ
θαη ηηο βεβαηψζεηο εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.
 Φάθεινο 3νο Πεξηέρεη ην πξφγξακκα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο
 Φάθεινο 4νο Πεξηέρεη ην πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ
 Φάθεινο 5νο Πεξηέρεη έλα απνδεηθηηθφ έγγξαθν ηνπ ηξφπνπ πδξνιεςίαο ηεο επηρείξεζεο.
 Φάθεινο 6νο Πεξηέρεη ηελ θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ςπγείσλ, θαηαςπθηψλ θαη ζεξκνθξαζίαο
ςεζίκαηνο θνηφπνπινπ ή κπηθηεθηνχ.
 Φάθεινο 7νο Καηάινγνο πξνκεζεπηψλ (πξνκεζεπηψλ , ην νπνίν πεξηέρεη θαηάινγν εηδψλ /πξνκεζεπηή)
.

Πποσοσή :


μη ξεσνάτε

την παπακολούθηση τυν σπόνυν παπαμονήρ τυν

ανοικτών σςσκεςασιών (σήμανση ανοικτών σςσκεςασιών) .


μη ξεσνάτε να κπεμάσετε την πλαστικοποιημένη την αυίσα τος ΕΦΕΤ
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Κεθάιαην 14.
ΓΖΔΖΗΓΟ ΜΔΕΓΖΓΟ ΓΖΑ ΠΑ ΑΞΠΜΝΜΖΓΖΑ ΗΑΖ ΠΖΟ
ΓΝΖΓΖΞΕΟΓΖΟ ΔΖΑΗΖΚΕΟΕΟ ΗΑΖ ΔΖΑΘΓΟΕΟ ΑΞΠΜΡ ΗΑΖ
ΝΞΜΤΜΚΠΩΚ ΑΞΠΜΝΜΖΖΑΟ
14.1 Τγηεηλή θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη ην ςήζηκν ηνπ άξηνπ θαη ησλ
αξηνζθεπαζκάησλ
Οη παξαθάησ νδεγίεο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ζρνιαζηηθά γηα λα απνθεπρζνχλ
επηκνιχλζεηο, κηθξνβηαθέο, θπζηθέο θαη ρεκηθέο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο:
14.1.1 Εύκσκα
 Σνπνζεηήζηε ην ζαθί κε ην αιεχξη δίπια ζην δπκσηήξην θαη αλνίμηε ην κε ηέηνην ηξφπν ψζηε
ην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ λα κελ έξζεη ζε επαθή κε ην αιεχξη.
 Μεηαθέξεηε ην αιεχξη ζην δπκσηήξην κε ζέζνπια ή κε κεραληθφ ζχζηεκα.
 Κνζθηλίδεηε ην αιεχξη φπνπ είλαη πξαθηηθά δπλαηφ ψζηε ην ηειηθφ πξντφλ λα είλαη
απαιιαγκέλν απφ νπνηαδήπνηε μέλα ζψκαηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηείζηε θφζθηλα
απφ πιαζηηθφ λήκα.
 Με ηηλάδεηε ηα ζαθηά αλάπνδα πάλσ απφ ην δπκσηήξην γηαηί επηκνιχλεηε ηα πιηθά.
 Πξνζζέζηε ηα ππφινηπα ζπζηαηηθά θαη ην λεξφ κε πξνζνρή ψζηε λα κελ πέζνπλ κέζα ζην
δπκσηήξην μέλεο χιεο.
 Γψζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πξνζζήθε ησλ πξνζζέησλ θαη αθνινπζείζηε απζηεξά ηηο
νδεγίεο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.
 Σν δπκσηήξην πξέπεη λα έρεη θάιπκκα ψζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δπκψκαηνο λα κελ ππάξρεη
θίλδπλνο απφ πηψζε μέλσλ ζσκάησλ ζην δπκάξη.
14.1.2 Πιάζηκν θαη κνξθνπνίεζε δύκεο κε ηα ρέξηα
 Αθήζηε ηε δχκε ζηνλ πάγθν γηα μεθνχξαζε, θαιπκκέλε κε θαζαξφ παλί.
 Υξεζηκνπνηείζηε αλνμείδσηνπο πάγθνπο κε μχιηλα ππνζηξψκαηα γηα λα θαζαξίδνληαη
εχθνια.
 Υξεζηκνπνηείζηε επηθάλεηεο απφ ζχλζεηα πιηθά γηα λα δνπιέςεηε δχκεο ζθνιηάηαο θιπ.
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 ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηε μχιηλνπο πάγθνπο απηνί πξέπεη λα είλαη απφ μχιν νμηάο,
λα ηνπο ζπληεξείηε ηαθηηθά κε νπδέηεξν ιηλέιαην θαη λα κελ ρξεζηκνπνηείηε κεηαιιηθά
εξγαιεία γηα ηνλ ηεκαρηζκφ ηεο δχκεο, γηα λα κελ ραξάζζεηε ην μχιν.
14.1.3 Πιάζηκν θαη κνξθνπνίεζε δύκεο κεραληθά
 Καζαξίδεηε θαη απνιπκαίλεηε ηνλ εμνπιηζκφ πξηλ ηε ρξήζε ηνπ θαη ζχκθσλα κε ην
πξφγξακκα θαζαξηζκνχ.
 Πξνζηαηεχεηε γηα ηπρφλ επηκνιχλζεηο ηε δχκε απφ ιηπαληηθά ηνπ εμνπιηζκνχ.
 Υξεζηκνπνηείηε ιηπαληηθά θαηάιιεια γηα επαθή κε ηξφθηκα.
 Υξεζηκνπνηείηε θαζαξέο ηαηλίεο, ζήθεο, «καλίθηα», θιπ.
14.1.4 Χξίκαζε
 Σνπνζεηήζηε κεηά ην πιάζηκν ηε δχκε ζε θαζαξά ηειάξα ή παληά.
 Γηαηεξείηε ηνπο ρψξνπο σξίκαζεο δειαδή, ηηο ζηφθεο, θαζαξέο.
 Καζαξίδεηε ηνπο ρψξνπο εθαξκφδνληαο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ζχκθσλα κε ην
πξφγξακκα θαζαξηζκνχ.
14.1.5 Φήζηκν
Δίλαη ην ηειηθφ ζηάδην ηεο παξαζθεπήο ηνπ άξηνπ θαη ησλ αξηνζθεπαζκάησλ. Αλάινγα κε ην
είδνο, εθαξκφδεηαη θαη ε ελδεηθλπφκελε ζεξκνθξαζία ςεζίκαηνο. Με ηε ρξήζε ζεξκνκέηξσλ
ειέγρεηαη ε ζεξκνθξαζία ζην θέληξν ηνπ πξντφληνο πνπ πξέπεη λα θηάλεη ηνπιάρηζηνλ ηνπο 75
°C.
Πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην επαξθέο θαη νκνηφκνξθν ςήζηκν ηνπ πξντφληνο. Απηφ
επηηπγράλεηαη φηαλ:
 ε θνχξλνπο κε πιάθεο απηέο θζάλνπλ ηε δεηνχκελε ζεξκνθξαζία ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπο.
 ε θνχξλνπο κε αέξα απηφο έρεη παληνχ ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία θαη δηαρέεηαη νκνηφκνξθα ζε
φιν ην ζάιακν.
 Ζ ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ ζηηο πιάθεο ή ζηηο ιακαξίλεο γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
κελ θνιιάλε κεηαμχ ηνπο.
 Γελ ππάξρνπλ δηαξξνέο ιηπαληηθνχ κέζνπ, κε θίλδπλν απηφ λα ζηάμεη ζην ηξφθηκν.
 Οη ιακαξίλεο είλαη θαζαξέο θαη ζε θαιή θαηάζηαζε ψζηε λα κελ κεηαθέξνπλ ζην ηξφθηκν
ππνιείκκαηα θακέλνπ πιηθνχ ή θινχδεο κεηάιινπ.
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ε πεξηπηψζεηο πνπ εθαξκφδεηαη ηεγάληζκα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε πνηφηεηα ησλ ιαδηψλ ή
καξγαξηλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηαγγηζκέλα ιάδηα ή
ιάδηα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πεξηζζφηεξν ηνπ θαλνληθνχ ή έρνπλ αζπλήζηζηα
ραξαθηεξηζηηθά. Καηά ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ ιαδηψλ γηα ηεγάληζκα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη
νη νδεγίεο ρξήζεσο ηνπο.
14.1.6 Φύμε
Μεηά ην ςήζηκν ηα πξντφληα πξέπεη λα ςχρνληαη θαη ε ςχμε ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε
θαζαξφ πεξηβάιινλ γηα λα κελεπηκνιχλνληαη απφ ην πεξηβάιινλ. Καηά ηνλ ρεηξηζκφ ησλ
πξντφλησλ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη θαλφλεο πγηεηλήο.
ηελ πεξίπησζε ηνπ ςσκηνύ, απηό ζα πξέπεη λα ςύρεηαη ζε ζεξκνθξαζία κηθξόηεξε ησλ
27 °C εληόο 3 σξώλ, πξηλ απηό ζπζθεπαζηεί. Δάλ ε ςχμε ηνπ δελ γίλεηαη κε ειεγρφκελεο
ζπλζήθεο ηφηε ηα ηεκάρηα ηνπνζεηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ππάξρεη εχθνιε θπθινθνξία
αέξα κεηαμχ ηνπο γηα γξεγνξφηεξε πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο.
14.1.7 πζθεπαζία
 Καηά ηε ζπζθεπαζία πξέπεη λα αθνινπζείηε ηνπο γεληθνχο θαλφλεο πγηεηλήο.
 Απνθεύγεηε λα ζπζθεπάδεηε δεζηά πξντόληα γηαηί δεκηνπξγνύληαη ζπλζήθεο πνπ
επλννύλ ηελ ηαρεία αλάπηπμε βαθίισλ θαη κπθήησλ.
 Φξνληίζηε ψζηε ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο λα είλαη θαζαξά θαη απνζεθεπκέλα ζε θαηάιιειν
κέξνο, πξνθπιαγκέλα κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα κελ δέρνληαη επηκνιχλζεηο.
14.1.8 Οινθιήξσζε ηεο επεμεξγαζίαο
 Σα εκηηειή πξντφληα ή πιηθά πνπ κέλνπλ κεηά ην ηέινο ηεο παξαγσγήο απνζεθεχνληαη ζε
αλάινγεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, ςχμεο ή θαηάςπμεο, αθνχ ηνπνζεηεζνχλ ζε
θαηάιιεινπο πεξηέθηεο ψζηε λα είλαη πξνζηαηεπκέλα απφ επηκνιχλζεηο θαη επηζεκαίλνληαη
κε ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπο ή απνζπζθεπαζίαο ηνπο.
 Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο πξέπεη λα εθαξκφδεηε αηνκηθή πγηεηλή θαη ν
εμνπιηζκφο πξέπεη λα θαζαξίδεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη ζχκθσλα κε ην εκεξήζην
πξφγξακκα θαζαξηζκνχ.
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14.2 Έθζεζε πξνο πώιεζε, εληόο θαηαζηήκαηνο ή πξαηεξίνπ άξηνπ, ηνπ
άξηνπ θαη ησλ αξηνζθεπαζκάησλ
14.2.1 Οδεγίεο γηα ηελ έθζεζε πξντόλησλ ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο
 Πξνζηαηεχνπκε ηα έηνηκα πξνο θαηαλάισζε ηξνθίκσλ απφ έληνκα, ζθφλε, αλζξψπηλε
επαθή.
 Καηά ηελ έθζεζε ησλ αξηνζθεπαζκάησλ, απηά ηνπνζεηνχληαη ζε αλνηθηνχο πεξηέθηεο πνπ
βξίζθνληαη κέζα ζε γπάιηλεο πξνζήθεο έθζεζεο ή ζε πεξηέθηεο κε θάιπκκα ψζηε λα κελ
έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο θαηαλαισηέο.
 Υξεζηκνπνηνχκε ιαβίδεο ή γάληηα κηαο ρξήζεσο φηαλ αθνπκπάκε ηα ηξφθηκα.
14.2.2 Οδεγίεο γηα ηελ έθζεζε πξντόλησλ ζε ςπρόκελεο βηηξίλεο.
 Διέγρνπκε ηε ζεξκνθξαζία ησλ ηξνθίκσλ ηαθηηθά.
 Ζ ζεξκνθξαζία ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα είλαη θάησ απφ ηνπο 5 °C.
 Σν ςπγείν πξέπεη λα έρεη ηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία πξηλ ηνπνζεηήζνπκε κέζα ηα
ηξφθηκα.
 Απνζεθεχνπκε ηα ςεκέλα θαη ηα σκά πξντφληα μερσξηζηά.
 Γελ γεκίδνπκε ππεξβνιηθά ην ςπγείν-βηηξίλα δηφηη πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε άλεηε
θπθινθνξία ηνπ αέξα.
 Γηαηεξνχκε ην ρψξν θαζαξφ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά.
14.2.3 Οδεγίεο γηα ηελ έθζεζε πξντόλησλ ζε ζεξκαηλόκελεο βηηξίλεο
ε

ζεξκαηλφκελεο

βηηξίλεο

εθηίζεληαη

ζπλήζσο

έηνηκα

πξνο

θαηαλάισζε

εηδηθά

αξηνζθεπάζκαηα θαη ζθνιηαηνεηδή ησλ νπνίσλ νη ζπλζήθεο δηαηήξεζεο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν
βαζκφ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπο.
Καηά ηε δηαηήξεζε ηνπο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα παξαθάησ κέηξα ψζηε λα κεηψλνληαη νη
πηζαλφηεηεο αιινίσζεο ηνπο.
 Έθζεζε ησλ εηδηθψλ αξηνζθεπαζκάησλ πνπ ζεξβίξνληαη δεζηά ζε ζεξκνθξαζία πάλσ απφ
60 °C θαη γηα πεξηνξηζκέλν ρξφλν.
 Πξνζέξκαλζε ηεο ζεξκαηλφκελεο βηηξίλαο ζηνπο 60 °C πξηλ βάινπκε ηα ηξφθηκα κέζα.
 Πξνζέξκαλζε ησλ πξντφλησλ ζηνπο 70 °C πξηλ ηα βάινπκε ζηε βηηξίλα.
 Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηε βηηξίλα γηα λα ζεξκάλεηε ηα ηξφθηκα.
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 Σα πξντφληα κέζα ζηελ βηηξίλα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο γηα λα
θαηαλαιψλνληαη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.
 Πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη εληφο δχν σξψλ απφ ηελ παξαγσγή ηνπο κπνξνχλ λα
παξακέλνπλ ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο.
 Κάζε ηξφθηκν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην δηθφ ηνπ ξάθη θαη ηα ζθεχε ζεξβηξίζκαηνο λα κελ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζεξβίξηζκα άιινπ πξντφληνο.
 Ο ππάιιεινο ζα πξέπεη λα θνξάεη γάληηα κίαο ρξήζεσο.
 Μεηά ην άδεηαζκα, ε βηηξίλα ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηε ζρνιαζηηθά θαη λα εθαξκφδεηαη θαιφο
θαζαξηζκφο θαη αλ απαηηείηαη απνιχκαλζε πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε λέσλ ηξνθίκσλ ζε απηή.
14.2.4 Οδεγίεο γηα ηελ πώιεζε
Όηαλ ε πψιεζε άξηνπ θαη πξντφλησλ αξηνπνηίαο γίλεηαη απφ αξηνπνηεία:
 Ο άξηνο ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη ζηνλ θαηαλαισηή εληφο ιεπθνχ θαηάιιεινπ ράξηνπ
πεξηηπιίγκαηνο.
 Σα πξντφληα αξηνπνηίαο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθή ζπζθεπαζία γηα λα
παξαδνζνχλ ζηνλ θαηαλαισηή.
Ζ πψιεζε άξηνπ θαη αξηνζθεπαζκάησλ απφ πξαηήξηα άξηνπ θαη επηρεηξήζεηο δηαθίλεζεο
άξηνπ θαη πξντφλησλ αξηνπνηίαο γίλεηαη κε ηνπο παξαθάησ φξνπο:
 Πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε ράξηηλεο ζαθνχιεο θαηάιιειεο γηα ηξφθηκα, θιεηζκέλεο
κε ζπλδεηηθή κεραλή.
 Σα αξηνζθεπάζκαηα κε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία φπσο παμηκάδηα, θξπγαληέο
θιπ., κπνξνχλ λα είλαη ζπζθεπαζκέλα θαη ζε ζαθνχιεο απφ πιαζηηθή χιε, θαηάιιειε γηα
ηξφθηκα θιεηζκέλε κε ζπλδεηηθή κεραλή.
 Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ςσκηνχ θαη ησλ αξηνζθεπαζκάησλ ζηηο παξαπάλσ ζπζθεπαζίεο πξέπεη
λα γίλεηαη κφλν φηαλ ε θαξδηά ηνπ πξντφληνο απνθηήζεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
 Απνζεθεχνπκε μερσξηζηά θαη καθξηά απφ ην αγνξαζηηθφ θνηλφ ηα ζπζθεπαζκέλα είδε
άξηνπ, αξηνζθεπαζκάησλ θαη αξηνπαξαζθεπαζκάησλ.
14.2.5 Οδεγίεο γηα ηε κεηαθνξά πξντόλησλ αξηνπνηίαο
 Ζ κεηαθνξά γίλεηαη απφ απηνθίλεηα θιεηζηνχ ηχπνπ ψζηε ηα πξντφληα πνπ κεηαθέξνληαη λα
κελ έξρνληαη ζε επαθή κε ζθφλε θαη δηάθνξνπο άιινπο ξχπνπο.
 Σα κέζα κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά..
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 Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα κεηαθέξνπλ απνθιεηζηηθά πξντφληα άξηνπ θαη
αξηνζθεπάζκαηα.
 Σα πξντφληα ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη πάληα ζπζθεπαζκέλα.
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ 1α
ΓΞΩΠΕΟΓΖΟ
Κεθάιαηα 2 θαη 3 «Ο θόζκνο ησλ κηθξνβίσλ»
1. σζηφ ή Λάζνο: Σν θαηάιιειν καγείξεκα ζα θαηαζηξέςεη φιεο ηηο ηνμίλεο ζην ηξφθηκν.
2. σζηφ ή Λάζνο: Ζ θαηαλάισζε ελφο κνιπζκέλνπ ηξνθίκνπ κε παζνγφλν κηθξννξγαληζκφ είλαη
κηα απφ ηηο αηηίεο ηξνθηθήο δειεηεξίαζεο.
3. σζηφ ή Λάζνο: Σα βαθηήξηα αλαπηχζζνληαη πνιχ αξγά ζην ςπγείν.
4. σζηφ ή Λάζνο: Σα πνιχ φμηλα ηξφθηκα δελ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ παζνγφλσλ
κηθξννξγαληζκψλ.
5. Όια παξαθάησ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκψλ εκηός απφ:
Α. Σα ηξφθηκα κε πνιχ πγξαζία
Β. Σα ηξφθηκα πνπ είλαη πινχζηα ζε ηξνθή γηα ηνπο κηθξννξγαληζκνχο
Γ. Σα ηξφθηκα πνπ είλαη πνιχ φμηλα
Γ. Σα ηξφθηκα πνπ δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία απφ 5 °C έσο 60 °C
6. Πνην απφ ηα παξαθάησ δελ ηζρχεη γηα ηνπο κχθεηεο;
Α. Αλαπηχζζνληαη θαιά ζε γιπθά, φμηλα θαγεηά κε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ
Β. Οη ζεξκνθξαζίεο θαηάςπμεο απνηξέπνπλ ή θαζπζηεξνχλ ηελ αλάπηπμε ηνπο, αιιά δελ ηνπο
θαηαζηξέθνπλ
Γ. Σα θχηηαξα ηνπο κπνξνχλ λα θαηαζηξαθνχλ κε ηε ζέξκαλζε, αιιά νη ηνμίλεο πνπ παξάγνπλ
είλαη πηζαλφ λα κελ θαηαζηξαθνχλ
Γ. Υξεηάδνληαη έλαλ μεληζηή γηα λα επηβηψζνπλ
7. Πνηα απφ ηηο επφκελεο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ηξνθνηνμίλσζε είλαη ζσζηή;
Α. Σα ζπκπηψκαηα ηεο ηξνθνηνμίλσζεο ζπρλά εκθαλίδνληαη κέξεο κεηά ηελ θαηαλάισζε ηνπ
ηξνθίκνπ
Β. Σα ζπκπηψκαηα ηεο ηξνθνηνμίλσζεο εκθαλίδνληαη γξήγνξα, κέζα ζε ιίγεο ψξεο κεηά ηελ
θαηαλάισζε ηνπ ηξνθίκνπ
8. Πνηνο απφ ηνπο παξαθάησ κηθξννξγαληζκνχο είλαη πην πηζαλφλ λα πξνθαιέζεη ηξνθνηνμίλσζε;
Α. Staphylococcus aureus
Β. Listeria monocytogenes
Γ. Campylobacter jejuni
Γ. Salmonella
9. σζηφ ή Λάζνο. Ζ πςειή ζεξκνθξαζία θαηαζηξέθεη ηηο ηνμίλεο
10. Ζ «επηθίλδπλε δψλε ζεξκνθξαζίαο» γηα ηελ παξακνλή ησλ ηξνθίκσλ, πνπ επηηξέπεη ηελ
αχμεζε επηθίλδπλσλ κηθξννξγαληζκψλ είλαη:
Α. Ζ ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ
Β. > 60 °C
Γ. < 5 °C

101

Γ. 5 °C έσο 60 °C
11. σζηφ ή Λάζνο. Ζ πεξίνδνο επψαζεο κηαο αζζέλεηαο πνπ νθείιεηαη ζε ηξνθηθή δειεηεξίαζε
ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλα ζπκπηψκαηα (δηάξξνηα, εκεηφ, θνηιηαθνχο πφλνπο).
12. σζηφ ή Λάζνο. Οη ηνί κεηαθέξνληαη κε ηξφθηκα.
13. σζηφ ή Λάζνο. Ο πην ζεκαληηθφο ηξφπνο απνθπγήο κνιχλζεσλ ησλ ηξνθίκσλ κε ηνχο είλαη
ε πξνζσπηθή πγεία θαη πγηεηλή.
14. σζηφ ή Λάζνο. Σξφθηκα ζηα νπνία έρνπλ αλαπηπρζεί κχθεηεο (κνχρια) κπνξνχλ λα
θαηαλαισζνχλ εθφζνλ καγεηξεπηνχλ.
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Κεθάιαηα 3 θαη 4 «Δπηκόιπλζε από ηξόθηκα θαη ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο»
1. σζηφ ή Λάζνο: Σν καγείξεκα κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηηο ηνμίλεο ησλ άγξησλ δειεηεξησδψλ
καληηαξηψλ.
2. σζηφ ή Λάζνο: Οη ρεκηθέο νπζίεο θαζαξηζκνχ κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ καδί κε ηα ηξφθηκα.
3. Πνηα απφ ηηο παξαθάησ πξνζσπηθέο πξαθηηθέο κπνξεί λα επηκνιχλνπλ έλα ηξφθηκν;
Α. Αγγίδνληαο έλα ζππξάθη
Β. Αγγίδνληαο ηα καιιηά
Γ. Αγγίδνληαο ηε κχηε
Γ. Όια ηα παξαπάλσ
4. Μεηά απφ ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ, ηη απφ ηα παξαθάησ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην
ζηέγλσκα;
Α. Ζ πνδηά
Β. Σν ραξηί κηαο ρξήζεσο
Γ. Μηα θνηλή πθαζκάηηλε πεηζέηα
Γ. Έλα μεζθνλφπαλν
5. Ση απφ ηα παξαθάησ κπνξεί λα επηκνιχλεη ηα ηξφθηκα;
Α. Σα δαρηπιίδηα
Β. Σν ξνιφη
Γ. Σα ζθνπιαξίθηα
Γ. Όια ηα παξαπάλσ
6. Πνηνο απφ ηνπο παξαθάησ ρεηξηζκνχο πξνζηαηεχεη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ;
Α. Ζ ρξήζε γαληηψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελφο ζάληνπηηο ζην ρψξν έθζεζεο
Β. Ζ ρξήζε ραξηνκάληηινπ θαηά ην θηάξληζκα θαη πξηλ ην ρεηξηζκφ ηξνθίκσλ
Γ. Ζ ρξήζε ινζηφλ ή θξέκαο ρεξηψλ κεηά ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ
7. Πνηα απφ ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο ελδείθλπηαη γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ;
Α. Σξέμηε δεζηφ λεξφ (40 °C), πγξάλεηε ηα ρέξηα θαη απιψζηε ην ζαπνχλη, ηξίςηε ζρνιαζηηθά ηα
ρέξηα, μεπιέλεηε ηα ρέξηα θαη ζηεγλψζηε ηα
Β. Σξέμηε θξχν λεξφ (5 °C), πγξάλεηε ηα ρέξηα θαη απιψζηε ην ζαπνχλη, ηξίςηε ζρνιαζηηθά ηα
ρέξηα, μεπιέλεηε ηα ρέξηα θαη ζηεγλψζηε ηα
8. Πνηνο απφ ηνπο παξαθάησ ρεηξηζηέο κπνξεί λα επηκνιχλεη ηα ηξφθηκα;
Α. Απηφο πνπ έρεη καθξηά λχρηα
Β. Απηφο πνπ έρεη ςεχηηθα λχρηα
Γ. Απηφο πνπ έρεη βακκέλα λχρηα
Γ. Όια ηα παξαπάλσ
9. Ζ Μαξία θνξνχζε γάληηα κηαο ρξήζεσο θαηά ην δχκσκα ηνπ θηκά. Μεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο
ηεκάρηζε καγεηξεκέλα κπηθηέθηα θνξψληαο ηα ίδηα γάληηα. Ση ιάζνο έθαλε;
Α. Γελ έπιπλε ηα ρέξηα ηεο θαη δελ ρξεζηκνπνίεζε θαζαξά γάληηα κεηά ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ
σκνχ θηκά θαη πξηλ ηνλ ρεηξηζκφ ησλ καγεηξεκέλσλ κπηθηεθηψλ.
Β. Γελ έπιπλε ηα ρέξηα ηεο πξηλ λα θνξέζεη ηα ίδηα γάληηα ψζηε λα ηεκαρίζεη ηα
καγεηξεκέλα κπηθηέθηα.
Γ. Γελ έπιπλε νχηε απνιχκαλε ηα γάληηα ηεο πξηλ ηνλ ρεηξηζκφ ησλ καγεηξεκέλσλ
κπηθηεθηψλ
Γ. Γελ ρξεζηκνπνίεζε γάληηα κηαο ρξήζεσο
10. Έλαο ρεηξηζηήο ηξνθίκσλ πνπ πάζρεη απφ ηξνθηθή δειεηεξίαζε ζα πξέπεη:
Α. Να θνξάεη γάληηα θαηά ην ρεηξηζκφ ησλ ηξνθίκσλ
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Β. Να πιέλεη ηα ρέξηα ηνπ θάζε 15 ιεπηά
Γ. Να εξγαζηεί ζε ζέζε ζηελ νπνία δελ έξρεηαη ζε επαθή κε ηξφθηκα κέρξη λα λνηψζεη θαιχηεξα.
11. Ζ δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα παίμεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηεο
θαηάιιειεο αηνκηθήο πγηεηλήο κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:
Α. παξέρνληαο θξέκα ρεξηψλ ζηνπο ληπηήξεο
Β. παξέρνληαο γάληηα κηαο ρξήζεσο ζηνπο ρεηξηζηέο ηξνθίκσλ
Γ. επηηξέπνληαο ην θάπληζκα ζε φιεο ηηο πεξηνρέο πνπ ρεηξίδνληαη ηξφθηκα
12. Οη ρεηξηζηέο ηξνθίκσλ πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ηηο πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ ηξφθηκα φηαλ
παξνπζηάδνπλ ηαπηφρξνλα ηα αθφινπζα ζπκπηψκαηα:
Α. Κνχξαζε, θαγνχξα
Β. Ππξεηφ, εκεηφ, δηάξξνηα
Γ. Πνλνθέθαιν, νμπζπκία, δίςα
Γ. Κξάκπεο κπψλ, αυπλία, ηδξψηαο
13. ε εγθαηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ, νη εξγαδφκελνη δελ πξέπεη λα:
Α. Kαπλίδνπλ φηαλ πξνεηνηκάδνπλ ή ζεξβίξνπλ ηξφθηκα
Β. Tξψλε φηαλ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο πξνεηνηκαζίαο ηξνθίκσλ
Γ. Mαζάλε ηζίρια ή θαπλφ φηαλ πξνεηνηκάδνπλ ή ζεξβίξνπλ ηξφθηκα
Γ. Όια ηα παξαπάλσ
14. Ζ Μαξία έρεη έλα κηθξφ θφςηκν ζην ρέξη ηεο θαη πξφθεηηαη λα εηνηκάζεη κηα ζαιάηα κε θνηφπνπιν.
Ση πξέπεη λα θάλεη ν πξντζηάκελνο ηεο Μαξίαο;
Α. Να ζηείιεη ηε Μαξία ακέζσο ζην ζπίηη ηεο
Β. Να θαιχςεη ην ρέξη ηεο κε έλα γάληη
Γ. Να θαιχςεη ηελ πιεγή κε έλαλ θαζαξφ, αδηάβξνρν θαη έγρξσκν επίδεζκν θαη γάληη
Γ. Να θαιχςεη ηελ πιεγή κε έλαλ θαζαξφ επίδεζκν
15. Σα ρέξηα πξέπεη λα πιέλνληαη:
Α. κεηά ηελ επαθή κε ηα καιιηά
Β. κεηά ηελ θαηαλάισζε ηξνθήο
Γ. κεηά ηε ρξήζε ραξηνκάληηινπ
Γ. κεηά απφ φια ηα παξαπάλσ
16. Γηα λα απνθχγνπκε ηε δηαζηαπξνχκελε επηκφιπλζε πξέπεη:
Α. Να πιέλνπκε ηα ρέξηα καο πξηλ θαη κεηά απφ ην ρεηξηζκφ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηξνθίκσλ
(π.ρ. σκφ θξέαο θαη ςεκέλε πίηζα)
Β. Να ρξεζηκνπνηνχκε δηαθνξεηηθά εξγαιεία θαη επηθάλεηεο εξγαζίαο γηα δηαθνξεηηθά είδε
ηξνθίκσλ.
Γ. Να ηνπνζεηνχκε σκά ηξφθηκα ςειφηεξα απφ καγεηξεκέλα κέζα ζην ςπγείν.
Γ. Να θνξάκε ηα ίδηα γάληηα θαηά ην ρεηξηζκφ δηαθφξσλ ηξνθίκσλ αλ δελ ζέινπκε λα
πιχλνπκε ηα ρέξηα καο θάζε θνξά.
Δ. Όια ηα παξαπάλσ.
Σ. Α θαη Β.
Ε. Α, Β, Γ.
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Κεθάιαην 6 «Αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ-πξνκήζεηεο/παξαιαβή»
1. σζηφ ή Λάζνο; Καηά ηελ παξαιαβή, θνξηίν κε θξέζθν θξέαο απφ θνηφπνπιν ζα πξέπεη έρεη
ζεξκνθξαζία 5 °C ή κηθξφηεξε.
2. σζηφ ή Λάζνο; Πξντφληα ππφ θελφ θαη ππφ ςχμε ζα πξέπεη λα παξαιακβάλνληαη ζε ζεξκνθξαζία
5 °C ή κηθξφηεξε εθηφο εάλ ππνδεηθλχεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ παξαγσγφ.
3. σζηφ ή Λάζνο; Παγσκέλα κπηθηέθηα ηα νπνία επηθαιχπηνληαη απφ κεγάινπο θξπζηάιινπο πάγνπ
(έλδεημε φηη έρνπλ απνςπρζεί θαη επαλαθαηαςπρζεί), ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη.
4. σζηφ ή Λάζνο; Δάλ έλαο ζάθνο κε αιεχξη θαηά ηε δηαλνκή είλαη ζηεγλφο, ην πεξηερφκελν κπνξεί
λα είλαη κνιπζκέλν.
5. σζηφ ή Λάζνο; Όηαλ ηα βξάγρηα θξέζθσλ ςαξηψλ είλαη ειαθξψο θφθθηλα, ηφηε ηα ςάξηα πξέπεη
λα απνξξηθζνχλ.
6. Καηά ηελ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή ηξνθίκσλ βεβαηψλνπκε φηη:
Α. Πιεξεί ηνπο φξνπο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ πνπ ζέηνπκε
Β. Πξνζθέξεη ζε πξντφληα ζε ρακειέο ηηκέο
Γ. Βξίζθεηαη θνληά ζηηο εγθαηαζηάζεηο καο
Γ. Πξνζθέξεη έλα θαηάιιειν πξφγξακκα παξαδφζεσλ (ησλ πξντφλησλ)
7. Καηά ηελ παξαιαβή, ηα πξντφληα ζα πξέπεη:
Α. Να ςχρνληαη πξηλ ηνλ έιεγρφ ηνπο
Β. Να επηζεσξνχληαη πξηλ γίλνπλ δεθηά
Γ. Να ηνπνζεηνχληαη καδί κε άιια πξφζθαηα θνξηία πνπ έρνπλ παξαιεθζεί
Γ. Να αθαηξνχληαη απφ ηελ αξρηθή ζπζθεπαζία πξηλ ηελ απνζήθεπζε
8. Παξαθάησ αλαθέξνληαη νξηζκέλεο αηηίεο γηα ηελ απφξξηςε ελφο θαηεςπγκέλνπ πξντφληνο. Μία
απφ απηέο είλαη ιάζνο. Πνηα;
Α. Τπάξρνπλ κεγάινη θξχζηαιινη πάγνπ κέζα ζηε ζπζθεπαζία ηνπ θαηεςπγκέλνπ ηξνθίκνπ
Β. Σν εμσηεξηθφ κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο έρεη ιεθέ απφ λεξφ
Γ. Σν ηξφθηκν πνπ βξίζθεηαη εληφο ηεο ζπζθεπαζίαο είλαη παγσκέλν θαη ζηεξεφ
Γ. Τπάξρεη παγσκέλν πγξφ ζηνλ πάην ηεο ζπζθεπαζίαο
9. σζηφ ή Λάζνο. Μφλν πφζηκν λεξφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή πάγνπ.
10. σζηφ ή Λάζνο. Δππαζή πξντφληα, πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηελ ίδηα εκέξα ηεο
παξαιαβήο, δελ ρξεηάδεηαη λα απνζεθεπηνχλ.
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Κεθάιαην 6 θαη 8 «Γηαηεξώληαο ηα ηξόθηκα αζθαιή»
1. σζηφ ή Λάζνο: Σα ηξφθηκα, κεηά ην καγείξεκα, ηα νπνία ζπληεξνχληαη ζε ςχμε (5 °C)
απνξξίπηνληαη κεηά απφ ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.
2. σζηφ ή Λάζνο: Σα ρεκηθά πιηθά πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε αλζεθηηθνχο πεξηέθηεο πνπ έρνπλ
επηζεκαλζεί επθξηλψο.
3. σζηφ ή Λάζνο: Ζ θαηάςπμε θαηαζηξέθεη φινπο ηνπο επηθίλδπλνπο κηθξννξγαληζκνχο ζηα
ηξφθηκα.
4. σζηφ ή Λάζνο: Σν σκφ θνηφπνπιν πξέπεη λα απνζεθεχεηαη θάησ απφ ηα έηνηκα πξνο
θαηαλάισζε ηξφθηκα ζηελ πεξίπησζε πνπ απηά απνζεθεχνληαη ζην ίδην ςπγείν.
5. σζηφ ή Λάζνο: Δάλ ε εκεξνκελία ιήμεο ελφο απνζεθεπκέλνπ ηξνθίκνπ έρεη πεξάζεη, ηφηε πξέπεη
ακέζσο λα καγεηξεπηεί θαη λα ζεξβηξηζηεί.
6. ε πνηα ζεξκνθξαζία δελ κπνξνχκε λα απνζεθεχζνπκε θηκά κφζρνπ, γηαηί ζα ραξαθηεξηζζεί
αθαηάιιεινο θαη ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί;
Α. -17 °C
Β. -1 °C
Γ. 5 °C
Γ.16 °C
7. Ζ ζεξκνθξαζία ρψξσλ γηα μεξά απνζήθεπζε πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ:
Α. 2-5 °C
Β. 7-10 °C
Γ. 10-21 °C
Γ. 21-27 °C
8. Μία απφ ηηο παξαθάησ πξαθηηθέο απνζήθεπζεο δελ είλαη ζσζηή. Πνηα;
Α. Ζ ηνπνζέηεζε ηξνθίκσλ αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία ιήμεο
Β. Ζ απνζήθεπζε λσπνχ θνηφπνπινπ ζε ζεξκνθξαζία κεηαμχ 5 °C θαη 60 °C
Γ. Ζ απνζήθεπζε δψλησλ νζηξαθνεηδψλ ζε 7 °C ή ρακειφηεξε
Γ. Ζ απνζήθεπζε λσπνχ θξέαηνο θάησ απφ ηα έηνηκα πξνο θαηαλάισζε ηξφθηκα
9. Μηα απφ ηηο παξαθάησ δειψζεηο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα αλαθχθισζεο ηνπ απνζέκαηνο ησλ
πξντφλησλ (FIFO) είλαη ιάζνο. Πνηα;
Α. Σα ηξφθηκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο
Β. Σα πξντφληα κε πξνγελέζηεξε εκεξνκελία ιήμεο πξέπεη λα απνζεθεχνληαη κπξνζηά απφ
πξντφληα κε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία ιήμεο
Γ. Σα παιαηφηεξα πξντφληα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξψηα
Γ. Σα πξντφληα πνπ έρνπλ ιήμεη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξψηα
10. Μηα απφ ηηο παξαθάησ πξαθηηθέο ζπληήξεζεο είλαη ζσζηή. Πνηα;
Α. Ζ θάιπςε ησλ ξαθηψλ ηνπ ςπγείνπ κε αινπκηλφραξην
Β. Ζ ςχμε ηνπ δεζηνχ θαγεηνχ ζην ςπγείν
Γ. Ζ δηαηήξεζε ησλ πξντφλησλ πνπ ιήγνπλ λσξίηεξα κπξνζηά απφ ηα πξντφληα πνπ ιήγνπλ
αξγφηεξα
Γ. Ζ ζπληήξεζε ηνπ θξέζθνπ θνηφπνπινπ πάλσ απφ ην έηνηκν πξνο θαηαλάισζε ηξφθηκν
11. Πνηα απφ ηηο παξαθάησ πξαθηηθέο ζπληήξεζεο είλαη ιαλζαζκέλε;
Α. Ζ ζπληήξεζε θξέζθσλ πνπιεξηθψλ ζηνπο 5 °C
Β. Ζ ζπληήξεζε απγψλ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ
Γ. Ζ ζπληήξεζε σκψλ καιαθφζηξαθσλ ζηνπο 7 °C
Γ. Ζ ζπληήξεζε λσπνχ θηκά, αζπζθεχαζηνπ, ζηνπο 5 °C
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Κεθάιαην 7 (θαη κεξηθώο 8) «Αζθαιήο εηνηκαζία πξίλ ην ζεξβίξηζκα»
1. σζηφ ή ιάζνο: Αθνχ πιπζεί ν θινηφο ηνπ πεπνληνχ, ην πεπφλη κπνξεί λα θνπεί κε αζθάιεηα
2. σζηφ ή ιάζνο: Σα καγεηξεκέλα ιαραληθά δελ πξέπεη πνηέ λα κέλνπλ ή λα δηαηεξνχληαη ζε
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ
3. σζηφ ή ιάζνο: Μαγεηξεκέλα, θαγεηά πξέπεη λα θξπψζνπλ απφ ηνπο 60 °C ζηνπο 21 °C εληφο δχν
σξψλ θαη απφ ηνπο 21 °C ζηνπο 5 °C εληφο ηεζζάξσλ επηπιένλ σξψλ.
4. σζηφ ή ιάζνο: Σα πνπιεξηθά πξέπεη λα καγεηξεχνληαη ζε ειάρηζηε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία 68 °C
ή πςειφηεξε γηα δεθαπέληε δεπηεξφιεπηα.
5. Πνηα απφ ηηο επφκελεο κεζφδνπο δεν είλαη αζθαιήο γηα λα μεπαγψζεη έλα παγσκέλν ηξφθηκν;
Α. Ζ ρξήζε ηξερνχκελνπ λεξνχ ζηνπο 21 °C ή ζε ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία
Β. Ζ ρξήζε θνχξλνπ κηθξνθπκάησλ
Γ. Σν μεπάγσκα ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ
Γ. Σν μεπάγσκα ππφ ςχμε φιν ην βξάδπ
6. Πξνεηνηκάδεηε ηηο νκειέηεο γηα ηηο παξαγγειίεο ησλ πξσηλψλ ηεο Κπξηαθήο ζην μελνδνρείν πνπ
δνπιεχεηε. Πσο πξέπεη λα ρεηξηζηείηε ηα απγά ψζηε λα είζηε ζίγνπξνη φηη ζα πξνζθέξεηε
αζθαιείο νκειέηεο;
Α. πάηε φια ηα απγά πνπ λνκίδεηε φηη ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ζε έλαλ κεγάιν πεξηέθηε θαη ηα
ζπληεξείηε θνληά ζηελ επηθάλεηα ςεζίκαηνο
Β. ηνηβάδεηε ηηο ζήθεο κε ηα απγά φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηελ επηθάλεηα ςεζίκαηνο, ψζηε λα
κπνξείηε λα ηα καγεηξέςεηε γξήγνξα
Γ. Μαγεηξεχεηε ηηο νκειέηεο πνπ ζαο έρνπλ παξαγγείιεη ζηνπο 52 °C ή ζε πςειφηεξε ζεξκνθξαζία
Γ. Γηαηεξείηε φια ηα απγά πνπ ρξεηάδεζηε κε ην ηζφθιη ηνπο ππφ ςχμε κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα ηα
ρξεζηκνπνηήζεηε.
7. Πνηα απφ ηηο παξαθάησ είλαη κακή πξαθηηθή φηαλ ρεηξίδεζηε ιαραληθά;
Α. Πιέλεηε ηα ιαραληθά κε ηξερνχκελν λεξφ πξηλ λα ηα θφςεηε
Β. Ξερσξίδεηε θαη θαζαξίδεηε εληειψο ηα θχιια απφ ηα ιαραληθά πξηλ ηα πιχλεηε
Γ. Γηαηεξείηε ηα καγεηξεκέλα ιαραληθά ζηνπο 52 °C ή ζε πςειφηεξε ζεξκνθξαζία
Γ. Γηαηεξείηε ηα θνκκέλα ιαραληθά ζηνπο 4 °C ή ρακειφηεξα
8. Σα καγεηξεκέλα θαγεηά δελ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηελ πεξηνρή ηεο επηθίλδπλεο
ζεξκνθξαζηαθήο δψλεο γηα παξαπάλσ απφ ___________ πξηλ θαηαζηξαθνχλ
Α. κία ψξα
Β. δχν ψξεο
Γ. ηξεηο ψξεο
Γ. ηέζζεξηο ψξεο
9. Πνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο λα θξπψζεηε έλα κεγάιν ζθεχνο πνπ πεξηέρεη ζνχπα κε θαιακάξηα κχδηα;
Α. Αθήλεηε ην ζθεχνο λα θξπψζεη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ
Β. Σνπνζεηείηε ην δεζηφ ζθεχνο ζην δηάδξνκν ηνπ ρψξνπ ςχμεο γηα λα θξπψζεη
Γ. Μνηξάδεηε ηε ζνχπα ζε κηθξφηεξα δνρεία θαη ηα ηνπνζεηείηε ζε παγσκέλνπ πδαηφινπηξν
Γ. Σνπνζεηείηε ην δεζηφ ζθεχνο ζην δηάδξνκν ηνπ ρψξνπ θαηάςπμεο γηα λα θξπψζεη
10. Πνην απφ ηα παξαθάησ ηξφθηκα έρεη καγεηξεπηεί κε αζθαιή ηξφπν;
Α. Μπηθηέθη ζε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία 57 °C γηα 15 sec
Β. Υνηξηλά πατδάθηα καγεηξεκέλα ζε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία 63 °C γηα 15 sec
Γ. Οιφθιεξε γαινπνχια καγεηξεκέλε ζε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία 68 °C γηα 15 sec
Γ. Φηιέην ςαξηνχ καγεηξεκέλν ζε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία 57 °C γηα 15 sec
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11. Μηα απφ ηηο παξαθάησ πξαθηηθέο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαγεηνχ επηηξέπεη ηελ επηκφιπλζε.
Πνηα;
Α. Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ θξέαηνο μερσξηζηά απφ ην έηνηκν πξνο θαηαλάισζε ηξφθηκν
Β. Ζ ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζπγθεθξηκέλσλ θαγεηψλ
Γ. Σν μέπιπκα ησλ επηθαλεηψλ θνπήο κεηαμχ ηεο πξνεηνηκαζίαο λσπνχ ηξνθίκνπ θαη ηεο
πξνεηνηκαζίαο έηνηκνπ πξνο θαηαλάισζε ηξνθίκνπ
Γ. Ζ ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηεθηψλ γηα ζπγθεθξηκέλα ηξφθηκα
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ 1β
ΑΝΑΚΠΕΟΓΖΟ

Κεθάιαηα 2 θαη 3 «Ο θόζκνο ησλ κηθξνβίσλ»
Δρώτηση 1
Απάντηση Λ.

2
Σ.

3
Σ.

4
Σ.

5
Γ

6
Γ

7
Β

8
Α

9
Λ.

10
Γ

11
Λ.

12
Σ.

13
Σ.

14
Λ.

Κεθάιαηα 3 θαη 4 «Δπηκόιπλζε από ηξόθηκα θαη ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο»
Δρώτηση 1
Απάντηση Λ

2
Λ

3
Γ

4
Β

5
Γ

6
Α

7
Α

8
Γ

9
Α

10 11 12 13 14 15 16
Γ Β Β Γ Γ Γ ΣΤ

Κεθάιαην 6 «Αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ-πξνκήζεηεο/παξαιαβή»
Δρώτηση 1
Απάντηση Σ

2
Σ

3
Σ

4
Σ

5
Σ

6
Α

7
Β

8
Γ

9
Σ

10
Λ

Κεθάιαην 6 θαη 8 «Γηαηεξώληαο ηα ηξόθηκα αζθαιή»

Δρώτηση 1
Απάντηση Σ

2
Σ

3
Λ

4
Σ

5
Λ

6
Γ

7
Γ

8
Β

9
Γ

10 11
Γ Γ

Κεθάιαην 7 (θαη κεξηθώο 8) «Αζθαιήο εηνηκαζία πξηλ ην ζεξβίξηζκα»
Δρώτηση 1
Απάντηση Σ

2
Σ

3
Σ

4
Λ

5
Γ

6
Γ

7
Γ

8
Γ

9
Γ

10 11
Β Γ
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ 2
ΜΞΜΘΜΓΖΑ
Αλάιπζε Κηλδύλσλ θαη Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ (HACCP): Έλα ζχζηεκα δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο, ην νπνίν αλαγλσξίδεη, αμηνινγεί θαη ειέγρεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ δηαθηλνχλ θαη εκπνξεχνληαη ηξφθηκα.
Απνζήθεπζε: Ζ δηαηήξεζε ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, ησλ πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ
ζπζθεπαζίαο θαη ησλ εκηθαηεξγαζκέλσλ ή ηειηθψλ πξντφλησλ ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο
ή ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζίαο ςχμεο, θαηάςπμεο, πγξαζίαο, ειεγρφκελνπ
εμαεξηζκνχ κε θίιηξα, αηκφζθαηξαο CO2 θ.α.)
Απνιύκαλζε: Ζ ρξεζηκνπνίεζε ρεκηθψλ πιψλ ή/θαη θπζηθψλ κεζφδσλ πνπ έρεη ζθνπφ ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο αλάπηπμεο κηθξννξγαληζκψλ ζε επίπεδα πνπ είλαη αζθαιή γηα ηελ πνηφηεηα
ησλ ηξνθίκσλ.
Απιά αξηνζθεπάζκαηα: Απιά αξηνζθεπάζκαηα είλαη ηα πξντφληα αξηνπνηίαο, πνπ δελ
πεξηέρνπλ πξφζζεηεο χιεο (θπξίσο ιηπαξέο θαη θπζηθέο γιπθαληηθέο ή πεξηέρνπλ ηέηνηεο ζε
κηθξέο πνζφηεηεο), ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνλ άξην, φπσο είλαη ηα θνηλά
θνπινχξηα, ηα παμηκάδηα, νη θξπγαληέο. νη ιαγάλεο, ηα θξηηζίληα, ν δηππξίηεο άξηνο (γαιέηα), ηα
εθηάδπκα θ.ά.
Απνζηείξσζε: Ο ζπλδπαζκφο ρξφλνπ θαη ζεξκνθξαζίαο ν νπνίνο ζθνηψλεη φινπο ηνπο
κηθξννξγαληζκνχο ζε έλα ηξφθηκν.
Αξηνζθεπάζκαηα δαραξνπιαζηηθήο είλαη ηα πξντφληα αξηνπνηίαο, πνπ πεξηέρνπλ
απαξαίηεηα πξφζζεηεο χιεο θπξίσο ιηπαξέο θαη θπζηθέο γιπθαληηθέο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ
10% γηα θάζε κία απφ απηέο, εμ αηηίαο ησλ νπνίσλ απνθηνχλ ραξαθηεξηζηηθή νζκή θαη γεχζε
θαη επνκέλσο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ άξηνπαξηνπαξαζθεπαζκάησλ, φπσο είλαη ηα θνπινπξάθηα ή παμηκάδηα βαλίιηαο, καζηίραο,
γιπθάληζνπ, ζκπξλαίηθα, κνπζηνθνχινπξα θ.ά. ( Κ.Σ.Π.)
Αζθάιεηα ηξνθίκσλ: Ζ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία εμαζθαιίδεηαη φηη ηα ηξφθηκα έρνπλ
παξαρζεί κε πγηεηλέο ζπλζήθεο, δελ είλαη πηζαλή ε χπαξμε θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία ηνπ
θαηαλαισηή θαη δελ ζίγνληαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζπκθέξνληα.
Αζθαιήο θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνύ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ: Ζ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ
ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξνζηαηεχεη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ απφ πηζαλέο επηκνιχλζεηο
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αλεπάξθεηα ή ηε βιάβε ηνπ εμνπιηζκνχ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
Γηαζηαπξνύκελε επηκόιπλζε Δίλαη ε κεηαθνξά κηαο επηβιαβνχο νπζίαο απφ έλα ηξφθηκν ζε
άιιν κε δηάθνξα κέζα φπσο: ηα ρέξηα, κνιπζκέλεο επηθάλεηεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ζθεχε ή
θαηεπζείαλ απφ κηα πξψηε χιε ζε έλα έηνηκν θαγεηφ.
Δγθαηάζηαζε ή θηίξην: Σν θηίξην ή ν ρψξνο πνπ ζηεγάδεηαη κηα επηρείξεζε ιηαληθήο πψιεζεο
ηξνθίκσλ.
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Δηδηθά αξηνζθεπάζκαηα – ζθνιηαηνεηδή Πξφθεηηαη γηα άιια ζθεπάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα
παξαζθεπάδνληαη ζηα αξηνπνηεία θαη έρνπλ σο βάζε ην αιεχξη θαη άιιεο βξψζηκεο χιεο,
φπσο είλαη ηα δηάθνξα είδε πηηηψλ (ηπξφπηηεο, ζπαλαθφπηηεο, κπνπγάηζεο, θξνπαζάλ κε
γέκηζε θ.ά.) ηα κεινκαθάξνλα, νη θνπξακπηέδεο, ηα βνπηήκαηα, ηα ηζνπξέθηα θ.ά.
Έιεγρνο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ: Οη ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ παξαηήξεζε,
επηζεψξεζε ή δεηγκαηνιεςία γηα λα εθηηκεζεί εάλ νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ησλ θξηζίκσλ
ζεκείσλ ειέγρνπ βξίζθνληαη ζε απνδεθηά φξηα.
Δμπγίαλζε: πλδπαζκφο θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο.
Δπεμεξγαζία Γηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο θαη
κεηαβάιινπλ ηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε.
Δπεμεξγαζκέλα πξντόληα: Πξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ κε
επεμεξγαζκέλσλ κε επεμεξγαζκέλσλ πξντφλησλ ζε επεμεξγαζία, ε νπνία έρεη ζαλ απνηέιεζκα
ηε κεηαβνιή ηεο αξρηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ηξνθίκνπ. ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
επεμεξγαζία πεξηιακβάλνληαη: ε ζεξκηθή επεμεξγαζία, ην θάπληζκα, ην αιάηηζκα, ε δηαηήξεζε
ζε άικε, ε απνμήξαλζε, ην καξηλάξηζκα, ε σξίκαλζε, ε πξνζζήθε νμέσλ, ε άιεζε κε
ζχγρξνλε εθαξκνγή ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο, ε πξνζζήθε νπζηψλ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ
πξντφληνο.
Δπηθίλδπλε δώλε: Δίλαη ην εχξνο ζεξκνθξαζίαο απφ 5 έσο 60 °C, κέζα ζην νπνίν βαθηήξηα
(παζνγφλα θαη αιινηνγφλα) κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ γξήγνξα.
Δπηκόιπλζε: Ζ εκθάληζε κηθξννξγαληζκψλ, ή ρεκηθψλ νπζηψλ, ή μέλσλ ζσκάησλ, ή
δπζάξεζησλ θειίδσλ, ή αλεπηζχκεησλ άιισλ νπζηψλ ζηα ηξφθηκα.
Καζαξηζκόο: Ζ απνκάθξπλζε ππνιεηκκάησλ ηξνθίκσλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζθφλεο, ηεο ξχπαλζεο θ.α.
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Καηεςπγκέλα ηξόθηκα: Σξφθηκα πνπ δηαηεξνχληαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, νη νπνίεο δελ
επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκψλ θαη κεηψλνπλ ησλ θπζηθνρεκηθψλ
αληηδξάζεσλ ζε αλεθηά επίπεδα.
Κίλδπλνο Οηνζδήπνηε βηνινγηθφο, ρεκηθφο ή θπζηθφο παξάγνληαο πνπ είλαη δπλαηφλ λα
πξνθαιέζεη βιάβε ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή. Αξρηθά, αλαθαίξεην ζηελ επηβίσζε ή ηνλ
πνιιαπιαζηαζκφ ησλ παζνγφλσλ γηα ηνλ άλζξσπν κηθξννξγαληζκψλ θαη ησλ ζαπξφθπησλ
κηθξνβίσλ, πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζπληήξεζε ησλ ηξνθίκσλ, θαη πεξηειάκβαλε ηελ
παξαγσγή ηνμηλψλ ή άιισλ ηνμηθψλ πξντφλησλ κεηαβνιηζκνχ απηψλ. Ο φξνο ζχληνκα
επεθηάζεθε γηα λα πεξηιακβάλεη θαη άιινπο βηνινγηθνχο, θπζηθνχο θαη ρεκηθνχο επηκνιπληέο,
νπζηψδεο γηα ηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή.
Κξίζηκα όξηα: Κξίζηκν φξην είλαη ε αμία ή ε ηηκή ελφο πξνιεπηηθνχ κέηξνπ πνπ δηαρσξίδεη ην
απνδεθηφ απφ ην κε απνδεθηφ.
Κξίζηκν εκείν Διέγρνπ: Δίλαη ην ζεκείν, δηεξγαζία ή ην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο, φπνπ έλαο
θίλδπλνο κπνξεί λα κεησζεί, πξνιεθζεί ή εμαιεηθζεί. Σν ζηάδην απηφ ζα πξέπεη λα
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πεξηιακβάλεη έλα πξνιεπηηθφ κέηξν ή κέηξν ειέγρνπ θαη ίζσο λα είλαη κία απηνηειήο
δηαδηθαζία ή κία εξγαζία επηζεψξεζεο.
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: ν ζπλδπαζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηξνθίκσλ ή πξψησλ
πιψλ (νζκή, εηθφλα, πθή, γεχζε) πνπ γίλνληαη αληηιεπηά κε ηηο αηζζήζεηο ηνπ αλζξψπνπ.
Οξζή πγηεηλή πξαθηηθή: Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεη κηα επηρείξεζε ηξνθίκσλ γηα ηελ
παξαγσγή αζθαιψλ θαη πγηεηλψλ πξντφλησλ.
Παξαγσγή: Σν ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ παξαγσγή ησλ
ηξνθίκσλ θαη πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα, παξαιαβή, απνζήθεπζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ
πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ ζπζθεπαζία, απνζήθεπζε, κεηαθνξά /
δηαλνκή / δηαθίλεζε ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ.
Παζηεξίσζε: Ο ζπλδπαζκφο ρξφλνπ θαη ζεξκνθξαζίαο ν νπνίνο ζθνηψλεη ηνλ πιένλ
πξνβιεκαηηθφ κηθξννξγαληζκφ ζε έλα ηξφθηκν.
Πόζηκν λεξό Σν λεξφ πνπ πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηεο ΤΑ Α5/288/23.1.1986 (ΦΔΚ
53/Β/20.2.1986, ΦΔΚ 379/Β/10.6.1986.
Απφ ηηο 25.12.2003 ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο γηα ην λεξφ αλζξψπηλεο
θαηαλάισζεο φπσο αλαθέξνληαη ζηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ2/2600/2001 (ΦΔΚ
892/Β/11.07.2001, «Πεξί ηεο πνηφηεηαο λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο» ζε ζπκκφξθσζε
πξνο ηελ νδεγία 98/83/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. ηεο 3εο .11.1998.
Πξνδηαγξαθέο πνηόηεηαο: Ζ ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ πνηνηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη πνζνηηθέο πξνδηαγξαθέο, απηέο εθθξάδνληαη κε
επηηξεπφκελα φξηα θαη ζηαζεξφηππνπο.
Πξνεηνηκαζία Γηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο θαη δελ
κεηαβάιινπλ ηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε.
Πξνιεπηηθά κέηξα: Πξάμεηο ή δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ πξφιεςε ή ηελ
εμάιεηςε ησλ θηλδχλσλ ή ηελ κείσζε ηεο παξνπζίαο ηνπο ζε αλεθηά φξηα.
Πξντόληα ςύμεο Σξφθηκα πνπ δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζίεο, ζπλήζσο θάησ ησλ 8 νC.
Πξντόληα θαηάςπμεο Πξντφληα, ηα νπνία έρνπλ ππνβιεζεί ζε δηαδηθαζία θαηάςπμεο θαηά ηελ
νπνία πεξλάλε απφ ηελ δψλε ηεο κέγηζηεο θξπζηάιισζεο. Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
ζεξκηθήο ηζνξξνπίαο, ηα πξντφληα έρνπλ ζε φια ηα ζεκεία ηνπο ζεξκνθξαζία ίζε ή ρακειφηεξε
ησλ -18 0C.
πόξηα: πξφθεηηαη γηα αλζεθηηθέο κνξθέο βαθηεξίσλ νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη ππφ αληίμνεο
ζπλζήθεο. Δίλαη ηθαλά λα επηβηψζνπλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζε πεξηβάιινλ κε ρακειή
πγξαζία.
πζθεπαζηηθό πιηθό: Κάζε πεξηέθηεο (γπάιηλνο, πιαζηηθφο, κεηαιιηθφο, ή απφ ραξηφλη) ή
πιηθφ θαιχκκαηνο ηνπ πξντφληνο φπσο αινπκίλην, κεκβξάλε, ραξηί θ.α.

112

πζθεπαζία πξώηε: Ζ θάιπςε ελφο πξντφληνο κε θάπνην πιηθφ ή ε εηζαγσγή ηνπ ζε πεξηέθηε,
ηα νπνία έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην πξντφλ θαη απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ.
πζθεπαζία δεύηεξε: Ζ θάιπςε ελφο ήδε ζπζθεπαζκέλνπ πξντφληνο κε θάπνην πιηθφ ή ε
εηζαγσγή ηνπ ζε πεξηέθηε. Ζ δεχηεξε ζπζθεπαζία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ
πξντφληνο ζηα ζεκεία δηάζεζεο ή πψιεζήο ηνπ.
πζηαηηθά: Οη πξψηεο θαη νη βνεζεηηθέο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζχλζεζε ησλ
παξαγφκελσλ ηξνθίκσλ.
Σξόθηκα πςειήο επηθηλδπλόηεηαο Σξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά ηα νπνία αιινηψλνληαη
εχθνια θαη επηηξέπνπλ ηελ ηαρεία αλάπηπμε παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ.
Σξόθηκα ηεξεά ή πγξά πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηξνθή απφ ηνλ άλζξσπν. ε απηά
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θάζε είδνπο πνηά θαη επθξαληηθά, ην λεξφ, ηα θφκκεα θαη καζηίρεο
θαζψο θαη θάζε νπζία ή κίγκα νπζηψλ πνπ πξνζηίζεηαη ζηα ηξφθηκα.
Σξνθηθή δειεηεξίαζε: αζζέλεηα πνπ πξνθαιείηαη απφ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ,
επηκνιπζκέλσλ κε βηνινγηθνχο, ρεκηθνχο ή θπζηθνχο παξάγνληεο. πλήζε ζπκπηψκαηα είλαη νη
εκεηνί, ε δηάξξνηα θαη νη θνηιηαθνί πφλνη.
Σξνθνινίκσμε: ηξνθηθή δειεηεξίαζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ πνπ
πεξηέρνπλ δσληαλνχο παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο.
Σξνθνηνμίλσζε: ηξνθηθή δειεηεξίαζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ πνπ
πεξηέρνπλ ηνμίλεο.
Τγηεηλή θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνύ ή ηεο εγθαηάζηαζεο: Όηαλ ν ζρεδηαζκφο θαη ε
θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηεο εγθαηάζηαζεο έγηλε κε ηξφπν πνπ επηηξέπεη ηνλ
απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζή ηνπο.
Τγηεηλή ηξνθή: Σξφθηκα, ηα νπνία φηαλ θαηαλαιψλνληαη δελ πξνμελνχλ βιάβε ζηνλ
θαηαλαισηή.
Cook-chill: ε δηαδηθαζία θαηά ηελ παξαζθεπή ηξνθίκσλ, ζπλήζσο γηα δηάζεζε απφ
επηρεηξήζεηο catering, θαηά ηελ νπνία ηα ηξφθηκα, κεηά ην ςήζηκν/καγείξεκα, ςχρνληαη ζε
ζεξκνθξαζία 1-3 °C κέζα ζε 2 ψξεο θαη δηαηεξνχληαη ζ΄ απηή ηε ζεξκνθξαζία κέρξη ηε ζηηγκή
ηεο δηαλνκήο.
Cook-freeze: ε δηαδηθαζία θαηά ηελ παξαζθεπή ηξνθίκσλ, ζπλήζσο γηα δηάζεζε απφ
επηρεηξήζεηο catering, θαηά ηελ νπνία ηα ηξφθηκα, κεηά ην ςήζηκν/καγείξεκα, θαηαςχρνληαη ζε
ζεξκνθξαζία -18 °C κέζα ζε 2 ψξεο θαη δηαηεξνχληαη ζ΄ απηή ηε ζεξκνθξαζία κέρξη ηε ρξήζε
ηνπο.
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