PA R A

SEGURANÇA DE EQUIPAMENTOS

F U N C I O N Á R I O S D O S ET O R D E A L I M E N TA Ç Ã O

Preparação de alimentos: CORTADORES & PICADORES
Propósito

OBS.:

Cortar e picar alimentos como salsão, cebola, repolho, batatas, carnes e pães.

Precauções sobre Segurança de Equipamentos

Sempre tome cuidado com qualquer equipamento elétrico.
• Não use roupas largas ou jóias/bijuterias, pois podem ficar presas nas máquinas.
• Antes de montar, limpar ou desmontar equipamentos elétricos.
1. Desligue o aparelho.
2. Desligue o disjuntor*, o interruptor da parede ou desconecte da tomada.
• Utilize o protetor da máquina** para evitar acesso às lâminas.**
• Não abra o cortador ou coloque suas mãos, nem acrescente ingredientes
ou guie o alimento em qualquer máquina em operação.
 Mantenha suas mãos longe da cuba e tampa.
 Use uma espátula, não suas mãos, para remover alimentos da cuba.
• Sempre observe os procedimentos de bloqueio/etiquetagem em sua instalação.

Precauções para Segurança dos Alimentos

Para evitar contaminação cruzada:
• Limpe e desinfete o equipamento antes do uso.
• Limpe e desinfete o cortador por completo entre utilizações e quando usá-lo mais
de uma vez

Passos para uma operação segura

1. Tenha o alimento que deseja cortar próximo do cortador e pronto para ser processado.
2. Coloque e fixe a tampa. (O cortador não irá funcionar a menos que a tampa
esteja bem fechada.)
3. Ligue o disjuntor ou interruptor na parede na posição ON ou conecte a máquina a
uma tomada elétrica.
4. Para ligar o cortador de alimentos, PUXE o interruptor START/STOP
(ligue/desligue).
(continuação)
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CORTADORES & PICADORES

(continuação)

5. Com cuidado, coloque o alimento na cuba. À medida que girar dentro
da cuba, o alimento será processado.
6. Quando o alimento estiver processado da forma desejada, EMPURRE
o interruptor START/STOP (ligue/desligue).
7. DESLIGUE o disjuntor, o interruptor da parede ou desconecte da tomada.
8. Quando o cortador de alimentos parar por completo, utilize uma espátula
de borracha para remover o alimento da cuba.

OBS.:

Passos para limpeza segura

1. Remova o alimento processado do cortador.
2. Destrave e levante a tampa da cuba.
3. Remova o “pente,”** a peça que fica entre as lâminas do cortador para
mantê-las limpas.
4. Vire o eixo da faca,** colocando as lâminas na posição horizontal.
5. Com cuidado, remova as lâminas do eixo da faca afrouxando o botão
manual que as mantém fixas, e deslize-as para fora do eixo.
6. Lave, enxágüe e desinfete as lâminas.
7. Para remover a cuba, gire-a no sentido horário e levante-a de seu suporte.
8. Lave, enxágüe e desinfete a cuba, o pente, o botão manual e o exterior
do cortador de alimentos.
9. Remonte o cortador e aperte bem o botão manual.

DEFINIÇÃO
*

Disjuntor: Um disjuntor automaticamente interrompe o fluxo de eletricidade
quando um circuito elétrico fica sobrecarregado. Você pode também desligar
o disjuntor manualmente a qualquer momento.

Para mais informações sobre segurança dos alimentos e equipamentos, visite
www.mafoodsafeteducation.info

**As folhas de dados sobre Segurança de Equipamentos representam diretrizes gerais. Os procedimentos finais para a operação segura de
equipamentos e limpeza devem seguir as especificações do fabricante. Verifique o manual do fabricante em seu local de trabalho ou
pergunte a seu supervisor sobre detalhes de equipamentos.

EQUIPAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO E TREINAMENTO DE
SEGURANÇA (FEAST)

Perguntas de inspeção: CORTADORES & PICADORES
Faça um círculo na resposta que melhor descreve os procedimentos de operação segura relacionados ao uso e
limpeza de um cortador ou picador de alimentos.
1. Para utilizar um cortador/picador de alimentos de forma segura enquanto a máquina estiver ligada...
a. Abra a tampa do cortador para mexer o alimento.
b. Mantenha suas mãos longe da jarra e tampa.
c. Use um utensílio como uma espátula.
d. Nenhuma das opções acima.
2. O propósito do protetor da máquina é...
a. Manter as lâminas limpas durante o processamento.
b. Segurar a jarra no lugar.
c. Segurar as lâminas.
d. Evitar que você toque nas lâminas.
3. O cortador/picador não vai ligar se...
a. Não houver alimento na jarra.
b. Não houver alimento suficiente na jarra.
c. A tampa não estiver travada.
d. O botão manual não estiver apertado.
4. Para limpar e desinfetar as partes removíveis de um cortador/picador, certifique-se que a máquina esteja
DESLIGADA e desconectada da tomada, depois...
a. Remova a haste da faca e lave-a na lava-louça.
b. Remova a jarra, guia e haste da faca; depois remova as lâminas da haste. Lave com cuidado, enxágüe,
desinfete e deixe secar no ambiente.
c. Limpe o cortador/picador sem removê-lo, enxágüe e borrife com solução desinfetante.
d. Deixe de molho a jarra, guia e haste da faca numa pia de panelas com detergente neutro, enxágüe,
desinfete e deixe secar no ambiente.
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