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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

Σκοπός
Ψήσιμο φαγητού.

Προφυλάξεις Ασφάλειας στη Χρήση του Εξοπλισμού
Να είστε πάντα προσεκτικοί με οποιοδήποτε εξοπλισμό που λειτουργεί με ηλεκτρισμό ή 
αέριο.

• Μην τοποθετείτε πλαστικά αντικείμενα ή άλλα σκεύη στο φούρνο. 
 Μπορεί να λιώσουν ή να καούν.
• Χρησιμοποιείστε αρκετά μεγάλα ταψιά για να μη χύνεται φαγητό καθώς βράζει.
• Αν χυθεί φαγητό, καθαρίστε το αμέσως ώστε να μη συνεχίζει να ψήνεται.
• Μην τοποθετείτε κομμάτια αλουμινόχαρτου στις σχάρες ή στον πάτο του φούρνου εκτός 

αν το συνιστούν οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. (Το αλουμινόχαρτο στο φούρνο 
μπορεί να επιβραδύνει το μαγείρεμα και να μειώσει το ψήσιμο.)

• Ποτέ μην υπερφορτώνετε το φούρνο.
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε παραμορφωμένα ταψιά. 
• Ακολουθείτε πάντα διαδικασίες κλειδώματος και επισήμανσης στην εγκατάσταση 

εργασίας σας.

Οδηγίες για Ασφαλή Λειτουργία
1. Προθερμάνετε το φούρνο.

• Θέστε τον στη θερμοκρασία που χρειάζεστε.
• Ανάψτε το φούρνο.
 Ο ανεμιστήρας πρέπει να ξεκινήσει.
 Ή
 Ανάψτε τον ανεμιστήρα αν ο φούρνος σας απαιτεί να το κάνετε.

2. Όταν ο φούρνος έχει προθερμανθεί,
• Τοποθετείστε το φαγητό που θέλετε στο φούρνο.
• Κινηθείτε όσο δυνατόν με ταχύτητα και ασφάλεια για να μη χαθεί θερμότητα.
• Αν ανάψατε τον ανεμιστήρα για να προθερμανθεί, κλείστε τον τώρα.
• Τοποθετείστε ξεκινώντας από κάτω, βάζοντας τα ταψιά στο κέντρο κάθε σχάρας.
• Ανάψτε ξανά τον ανεμιστήρα όταν είστε έτοιμοι να μαγειρέψετε.         (συνεχίζεται)

Εξοπλισμός Μαγειρικής: ΦΟΥΡΝΟΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΕΡΑ



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

3. Κλείστε την πόρτα του φούρνου.
4. Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη για όσο χρόνο χρειάζεται.
5. Όταν ο διακόπτης κλείσει και το φαγητό έχει ετοιμαστεί,

• Κλείστε τον ανεμιστήρα πριν βγάλετε τα ταψιά.
• Χρησιμοποιείστε γάντια για να βγάλετε προσεκτικά τα ταψιά.
• Θέστε τη θερμοκρασία στο μηδέν.
• Σβήστε το φούρνο.

Οδηγίες για Ασφαλές Καθάρισμα
1. Ελέγξτε ότι ο φούρνος είναι σβησμένος και αφήστε τον να κρυώσει με την πόρτα 

μισάνοιχτη.
2. Βγάλτε έξω τα αποσπώμενα μέρη, όπως τις σχάρες και τον ανεμιστήρα.

• Χρησιμοποιήστε ένα μίγμα με ήπιο απορρυπαντικό στον νιπτήρα για τα πιάτα.
• Μουλιάστε τις σχάρες και τον ανεμιστήρα στο νιπτήρα.
• Καθαρίστε και ξεβγάλτε 

3. Πλύντε το εσωτερικό του φούρνου με ζεστό νερό και απορρυπαντικό.
• Μη στάξετε νερό στο εσωτερικό του φούρνου.
• Ξεβγάλτε

4. Καθαρίστε τα εσωτερικά και τα εξωτερικά τμήματα από τις πόρτες με νερό και ήπιο 
απορρυπαντικό. Μετά ξεβγάλτε

ΟΡΙΣΜΟΙ
* Κλείδωμα/Επισήμανση- Ο κανόνας που ακολουθείται στην επισκευή και συντήρηση 

των μηχανημάτων και του εξοπλισμού κατά τον οποίον μια απρόσμενη ενεργοποίηση ή 
λειτουργία του μηχανήματος ή του εξοπλισμού, ή η εκπομπή αποθηκευμένης ενέργειας 
μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό των εργαζομένων.

ΦΟΥΡΝΟΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΕΡΑ  (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: ΦΟΥΡΝΟΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΕΡΑ
Κυκλώστε την απάντηση που περιγράφει καλύτερα τις διαδικασίες ασφαλούς λειτουργίας που σχετίζονται με τη 
χρήση και τον καθαρισμό ενός φούρνου θερμότητας με αέρα.

1. Όταν χρησιμοποιείτε ένα φούρνο θερμότητας με αέρα, είναι σημαντικό να
α.  Γεμίζετε όλα τα ταψιά μέχρι πάνω.
β.  Καλύπτετε τις σχάρες και τον πάτο του φούρνου με αλουμινόχαρτο.
γ.  Καθαρίζετε φαγητό που τυχόν χυθεί όσο το δυνατόν συντομότερα έτσι ώστε να μην ψήνεται στις σχάρες ή στον 

πάτο του φούρνου.
δ.  Φορτώνετε το φούρνο με όσα ταψιά μπορείτε. 

2. Όταν ψήνετε σε ένα φούρνο θερμότητας με αέρα, περιμένετε ώσπου ο φούρνος να έχει προθερμανθεί, και 
μετά φορτώστε τα ταψιά στο κέντρο της σχάρας και από 

α.  Πάνω προς τα κάτω.
β.  Δεξιά προς τα αριστερά
γ.  Αριστερά προς τα δεξιά.
δ.  Κάτω προς τα πάνω.

3. Όταν αφαιρείτε ένα έτοιμο προϊόν από το φούρνο θερμότητας με αέρα, χρησιμοποιήστε πάντα
α.  Το κάτω μέρος της ποδιάς σας.
β.  Μια τυλιγμένη πετσέτα για τα πιάτα.
γ.  Γάντια φούρνου.
δ.  Πλαστικά γάντια 

4. Για να καθαρίσετε ένα φούρνο θερμότητας με αέρα, ελέγξτε ότι ο φούρνος είναι σβηστός και μετά
α.  Καθαρίστε τις σχάρες και το εσωτερικό του φούρνου με σαπουνόνερο, ξεβγάλτε, και μετά καθαρίστε με ένα 

νωπό πανί. 
β.  Περίμεντε να κρυώσει ο φούρνος, αφαιρέστε και καθαρίστε τις σχάρες, πλύνετε το εσωτερικό του φούρνου με 

ζεστό νερό και απορρυπαντικό και καθαρίστε το εξωτερικό του φούρνου με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. 
Ξεβγάλτε και αφήστε το φούρνο να στεγνώσει.

γ.  Ψεκάστε το εσωτερικό και το εξωτερικό του φούρνου με απολυμαντικό διάλυμα και μετά καθαρίστε με ένα νωπό 
πανί. 

δ.  Θερμάνετε το φούρνο και μετά ψεκάστε το εσωτερικό και το εξωτερικό του φούρνου με ένα απορρυπαντικό 
διάλυμα. Αφήστε το φούρνο να στεγνώσει. 


