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ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Γ ι α  Ε ρ Γ α ζ ο μ Ε ν ο υ ς  ς Ε  υ π η ρ Ε ς ι Ε ς  Δ ι α τ ρ ο φ η ς

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Δημιουργήθηκε από το το UMass Isenberg School of Management, το Τμήμα Διαχείρισης Φιλοξενίας και Τουρισμού, το Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα Διατροφής της Υπηρεσίας Προεκτάσεων (UMass Extension), το Υπουργείο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της Μασσαχουσέττης, Γραφείο Διατροφής, Υγείας και Ασφάλειας. Η Υπηρεσία UMass Extension του πανεπιστημίου αποτελεί φορέα και 
εργοδότη που παρέχει ίσες ευκαιρίες, με τη συνεργασία του Υπουργείου Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Επικοινωνήστε με το τοπικό 
γραφείο του UMass Extension για πληροφορίες σχετικά με διευκολύνσεις σε περιπτώσεις αναπηρίας ή με το Διευθυντή του UMass Extension 
αν έχετε παράπονα σχετικά με διακρίσεις, 413-545-4800. Ανανεώθηκε 4/08

Παρασκευή Φαγητού: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ
Σκοπός
Να ανοίγουμε κονσέρβες τροφίμων.

Προφυλάξεις Ασφάλειας στη χρήση του εξοπλισμού
Να είστε πάντα προσεκτικοί με οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό.

• Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα που μπορεί να πιαστούν στα μηχανήματα.
• Αντικαταστείστε τις φθαρμένες λεπίδες (Αν δεν το κάνετε, κομμάτια μετάλλου μπορεί να 

εισέρθουν στα τρόφιμα, μολύνοντάς τα).
• Προσέξτε όταν χειρίζεστε τη λεπίδα, το καπάκι της κονσέρβας και άλλα αιχμηρά 

αντικείμενα.

Προφυλάξεις Ασφάλειας Τροφίμων
Για να αποφύγετε μολύνσεις, καθαρίστε και αποστειρώστε τον εξοπλισμό πριν και μετά τη χρήση 
του.

Οδηγίες για Ασφαλή Λειτουργία
1.  Καθαρίστε το ανοιχτήρι για κονσέρβες.
2.  Σηκώστε τη λαβή ως ένα ύψος ώστε η κονσέρβα να χωράει κάτω από τη λεπίδα.
3.  Τοποθετείστε την κονσέρβα κάτω από τη λεπίδα.
4.  Πιέστε τη λαβή προς τα κάτω ώσπου η λεπίδα να εισχωρήσει στο καπάκι της κονσέρβας.
5.  Κατεβάστε τη λαβή μέχρι κάτω.
6.  Γυρίστε τη λαβή (η οποία θα γυρίσει την κονσέρβα) ώσπου η λεπίδα να ανοίξει εντελώς 

το καπάκι της κονσέρβας.

Οδηγίες για Ασφαλή Καθαρισμό
1. Αντικαταστήστε (ή σηκώστε) τη λαβή και τη λεπίδα.
2. Πλύνετε, ξεβγάλτε και απολυμάνετε στο πλυντήριο πιάτων ή με τα χέρια σε ένα νιπτήρα 

τριών τμημάτων.
3. Αφήστε να στεγνώσουν στον αέρα.
4. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει μείνει φαγητό στη λεπίδα ή στη λαβή.
5.  Ελέγξτε τη λεπίδα για φθορά. Αν αναπτύσσεται αυλάκωση στη λεπίδα, αντικαταστήστε 

την αμέσως.
(συνεχίζεται)



ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ ι α  Ε ρ Γ α ζ ο μ Ε ν ο υ ς  ς Ε  υ π η ρ Ε ς ι Ε ς  Δ ι α τ ρ ο φ η ς

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Οι οδηγίες για την Ασφάλεια Εξοπλισμού αποτελούν γενικές κατευθυντήριες. Οι τελικές διαδικασίες για τη χρήση και τον καθαρισμό του εξοπλισμού 
θα πρέπει να ακολουθούν τις εξειδικευμένες συμβουλές του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Ελέγξτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή στο χώρο 
εργασίας σας ή ρωτήστε τον προϊστάμενό σας για συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον εξοπλισμό. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα ασφάλειας φαγητού και εξοπλισμού, επισκεπτείτε την ιστοσελίδα www.mafoodsafetyeducation.info

 ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ
• Απομακρύνετε την παλιά λεπίδα τραβώντας την καρφίτσα ή βίδα από την κοφτερή 

πλευρά.
• Συναρμολογήστε ξανά το ανοιχτήρι βάζοντας την λεπίδα πίσω από την καρφίτσα ή 

βίδα που τη συγκρατεί και βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλής.

6. Τοποθετείστε το ανοιχτήρι στη θέση του.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ (συνεχίζεται)
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 (FEAST)

Δημιουργήθηκε από το το UMass Isenberg School of Management, το Τμήμα Διαχείρισης Φιλοξενίας και Τουρισμού, το Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα Διατροφής της Υπηρεσίας Προεκτάσεων (UMass Extension), το Υπουργείο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της Μασσαχουσέττης, Γραφείο Διατροφής, Υγείας και Ασφάλειας. Η Υπηρεσία UMass Extension του πανεπιστημίου αποτελεί φορέα και 
εργοδότη που παρέχει ίσες ευκαιρίες, με τη συνεργασία του Υπουργείου Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Επικοινωνήστε με το τοπικό 
γραφείο του UMass Extension για πληροφορίες σχετικά με διευκολύνσεις σε περιπτώσεις αναπηρίας ή με το Διευθυντή του UMass Extension 
αν έχετε παράπονα σχετικά με διακρίσεις, 413-545-4800. Ανανεώθηκε 4/08

Ερωτήσεις Επανάληψης: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ

Κυκλώστε την απάντηση που περιγράφει καλύτερα τις διαδικασίες ασφαλούς λειτουργίας που σχετίζονται με τη 
χρήση και τον καθαρισμό ενός εμπορικού ανοιχτηριού για κονσέρβες.

1. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος αντικατάστασης της λεπίδας ενός εμπορικού ανοιχτηριού για κονσέρβες;
α.  Βγάλτε έξω την παλιά λεπίδα με μια πένσα.
β.  Δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε τη λεπίδα, άρα πρέπει να το αναφέρετε έτσι ώστε να γίνει παραγγελία για μια  

καινούρια λεπίδα.
γ.  Δε χρειάζεται να αντικαταστήσετε τη λεπίδα.
δ.  Απομακρύνετε την παλιά λεπίδα τραβώντας την καρφίτσα ή βίδα από την κοφτερή πλευρά του ανοιχτηριού. Βάλτε  

μια καινούρια λεπίδα πίσω από την καρφίτσα ή βίδα που τη συγκρατεί και στερεώστε τη με ένα κατσαβίδι.

2. Όταν δείτε κομμάτια μετάλλου στο κονσερβοποιημένο προϊόν που ανοίγετε, πρέπει να 
α. Γυρίστε τη λαβή του ανοιχτηριού ξανά έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι το καπάκι θα βγει εύκολα.
β.  Απομακρύνετε τα κομμάτια μετάλλου και προετοιμάστε το φαγητό. 
γ.  Μαγειρέψτε το προϊόν σε υψηλή θερμοκρασία. 
δ.  Πετάξτε το φαγητό και αλλάξτε τη λεπίδα.

3. Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζετε και να απολυμαίνετε ένα εμπορικό ανοιχτήρι για κονσέρβες;
α. Μια φορά το μήνα.
β. Μια φορά την εβδομάδα. 
γ.  Μετά από κάθε χρήση. 
δ.  Όταν η λεπίδα χρειάζεται ακόνισμα. 

4. Για να καθαρίσετε και να απολυμάνετε ένα εμπορικό ανοιχτήρι για κονσέρβες
α.  Περάστε τη λαβή μέσω ενός πλυντηρίου πιάτων ή πλύνετε, ξεβγάλετε και απολυμάνετε την σε ένα νιπτήρα για τα 

πιάτα.
β.  Μουλιάστε τη λαβή και τη λεπίδα σε μια σκάφη.
γ.  Αφήστε το ανοιχτήρι κονσέρβας στη θέση του και καθαρίστε το με ένα νωπό πανί.
δ.  Αφαιρέστε τη λεπίδα και ψεκάστε το ανοιχτήρι κονσέρβας με απολυμαντικό.


