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Παρασκευή Φαγητού: ΜΗΧΆΝΗΜΑ ΠΟΥ ΚΌΒΕΙ ΦΈΤΕΣ
Σκοπός

Κόβει φέτες που έχουν το ίδιο πάχος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

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.
• Πριν συναρμολογήσετε, καθαρίσετε, ή αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εξοπλισμό
1. Σβήστε τη συσκευή.
2. Σβήστε το διακόπτη του κυκλώματος*, το διακόπτη τοίχου ή βγάλτε την πρίζα.
• Κρατήστε τα χέρια σας και τα σκεύη μακριά από τη λεπίδα όταν αυτή χρησιμοποείται.
ü Χρησιμοποιείστε τις λαβές για να μετακινείτε το φαγητό μπρος και πίσω και για να
εξασκείτε πίεση πάνω σ’ αυτό.
ü ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε τα χέρια σας.
• ΠΟΤΕ μην αφήνετε ένα μηχάνημα που βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία χωρίς
εποπτεία.
• Ακολουθείτε πάντα διαδικασίες κλειδώματος και επισήμανσης στην εγκατάσταση
εργασίας σας.

Προφυλάξεις Ασφάλειας Τροφίμων
Για να αποφύγετε μολύνσεις, καθαρίστε και αποστειρώστε ταψιά και εξοπλισμό πριν τη χρήση
τους.

Οδηγίες για Ασφαλή Λειτουργία
1. Θέστε το κουμπί που δείχνει το πάχος στη θέση μηδέν (ZERO) όταν δεν κόβετε φαγητό
σε φέτες. (Αυτό θα προστατέψει τους εργάτες από τη λεπίδα).
2. Ελέγξτε ότι οι πηγές ενέργειας στον τοίχο και στο μηχάνημα είναι σβηστές.
3. Ελέγξτε ότι το κουμπί που δείχνει το πάχος είναι στη θέση μηδέν.
4. Βάλτε το μηχάνημα στην πρίζα.
5. Ελέγξτε ότι ο δίσκος ** που θα κρατά το φαγητό είναι στη θέση που βρίσκεται
πλησιέστερα προς εσάς.
6. Τοποθετείστε το προϊόν που θα τεμαχιστεί πάνω στο δίσκο. Τοποθετείστε την
κρεατολαβή ** έτσι ώστε να κρατά το φαγητό στη θέση του.
7. Χρησιμοποιείστε το κουμπί ένδειξης για να διαλέξετε το πάχος που θέλετε.
(συνεχίζεται)

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
Massachusetts Department of εργοδότη που παρέχει ίσες ευκαιρίες, με τη συνεργασία του Υπουργείου Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Επικοινωνήστε με το τοπικό
ELEMENTARY & SECONDARY 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
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ΜΗΧΆΝΗΜΑ ΠΟΥ ΚΌΒΕΙ ΦΈΤΕΣ (συνεχίζεται)
8. ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΨΕΤΕ ΦΕΤΕΣ ΣΕ ΜΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
• Θέστε το μήχανημα σε μη-αυτόματη (MANUAL) λειτουργία.
• Ανάψτε το μηχάνημα.
• Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να σπρώξετε το δίσκο μπρος και πίσω ώστε να τεμαχίσετε το
φαγητό. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τα χέρια σας.
• Όταν τελείωσετε, σβήστε το μηχάνημα.
9. ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΨΕΤΕ ΦΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ
• Θέστε το μηχάνημα σε ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία.
• Επιλέξτε την ταχύτητα που θέλετε.
• Ανάψτε το μηχάνημα. Το μηχάνημα θα αρχίσει να κόβει σε φέτες.
• Αφού έχετε κόψει το φαγητό σε φέτες, γυρίστε το μηχάνημα σε μη-αυτόματη λειτουργία και
σβήστε το μηχάνημα.

Οδηγίες για Ασφαλές Καθάρισμα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Γυρίστε το κουμπί που δείχνει το πάχος στη θέση μηδέν.
Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι σβηστό.
Βγάλτε το μηχάνημα από την πρίζα.
Απομακρύνετε το δίσκο.
• Ξεβιδώστε τον από τη βάση.
• Σηκώστε τον κατακόρυφα.
Ξεσφίξτε τη βίδα στο κέντρο της λεπίδας για να απομακρύνετε την πάνω ασφάλεια της λεπίδας.
Πλύντε αυτά τα αποσπώμενα μέρη στο νιπτήρα για τα ταψιά και τις κατσαρόλες χρησιμοποιώντας
καυτό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
Ξεβγάλετε, απολυμάνετε και αφήστε να στεγνώσουν. Μην πλύνετε αυτά τα μέρη στο πλυντήριο
πιάτων.
Νωτίστε προσεκτικά όλες τις επιφάνειες του μηχανήματος, συμπεριλαμβανομένης και της λεπίδας,
χρησιμοποιώντας ένα πανί βρεγμένο σε ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
Ξεβγάλετε με ένα διαφορετικό πανί βρεγμένο σε καθαρό νερό, απολυμάνετε και αφήστε το
μηχάνημα να στεγνώσει.
• Ποτέ μη βουτάτε το μηχάνημα σε νερό.
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σφουγγάρια από ατσάλι για να καθαρίσετε το μηχάνημα.
Επανασυναρμολογείστε προσεκτικά το μηχάνημα.

ΟΡΙΣΜΟΙ
*

Διακόπτης κυκλώματος – Ένας διακόπτης κυκλώματος σταματάει αυτόματα τη ροή του
ρεύματος όταν το ηλεκτρικό κύκλωμα υπερφορτώνεται. Μπορείτε επίσης να σβήσετε τον διακόπτη
κυκλώματος δια χειρός ανά πάσα στιγμή.

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

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(FEAST)

Ερωτήσεις Επανάληψης: ΜΗΧΆΝΗΜΑ ΠΟΥ ΚΌΒΕΙ ΦΈΤΕΣ
Κυκλώστε την απάντηση που περιγράφει καλύτερα τις διαδικασίες ασφαλούς λειτουργίας που σχετίζονται με τη
χρήση και τον καθαρισμό ενός μηχανήματος που κόβει φέτες.
1. Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για να κόψετε το φαγητό σε φέτες
α. Κρατήστε σταθερά το φαγητό στη σωστή θέση με τα χέρια σας, χρησιμοποιώντας γάντια μιας χρήσης.
β. Χρησιμοποιήστε τις λαβές του μηχανήματος για να ασκήσετε πίεση στο φαγητό καθώς το μηχάνημα κόβει σε
φέτες.
γ. Θέστε το μηχάνημα σε αυτόματη λειτουργία και πλύνετε τα χέρια σας.
δ. Όλα τα παραπάνω.
2. Για να λειτουργήσετε ένα μηχάνημα που κόβει φέτες με ασφάλεια, πρέπει πρώτα να
α. Θέσετε το δείκτη πάχους στο πάχος που επιθυμείτε.
β. Τοποθετήσετε το φαγητό στο δίσκο.
γ. Θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία.
δ. Θέσετε το κουμπί που δείχνει το πάχος στη θέση μηδέν.
3. Πριν ξεκινήσετε να καθαρίζετε το μηχάνημα που κόβει φέτες, βεβαιωθείτε ότι
α. Το μηχάνημα είναι εκτός πρίζας.
β. Ο δείκτης του πάχους είναι στη θέση μηδέν.
γ. Το μηχάνημα είναι σβηστό.
δ. Όλα τα παραπάνω.
4. Για να καθαρίσετε το μηχάνημα που κόβει φέτες
α. Χρησιμοποιήστε ήπιο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε και να απολυμάνετε όλα τα τμήματα όπως είναι στη θέση
τους. Αφήστε τα να στεγνώσουν.
β. Αφαιρέστε το δίσκο και την ασφάλεια της λεπίδας και πλύνετε, ξεβγάλτε και απολυμάνετε σε ένα νιπτήρα για
πιάτα. Προσεκτικά πλύνετε, ξεβγάλτε και απολυμάνετε την λεπίδα και τις άλλες επιφάνειες του μηχανήματος.
Αφήστε όλα τα μέρη να στεγνώσουν και μετά επανασυναρμολογήσετε.
γ. Βρέξτε όλα τα μέρη του μηχανήματος στο νιπτήρα για τα πιάτα, ξεβγάλτε, απολυμάνετε και αφήστε να
στεγνώσουν.
δ. Αφαιρέστε το δίσκο και την ασφάλεια της λεπίδας, τρίψτε το δίσκο και τη λεπίδα με σφουγγάρι από ατσάλι.
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
Massachusetts Department of εργοδότη που παρέχει ίσες ευκαιρίες, με τη συνεργασία του Υπουργείου Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Επικοινωνήστε με το τοπικό
ELEMENTARY & SECONDARY 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

