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

Μαγειρικός Εξοπλισμός: ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΠΟΥ ΣΙΓΟΨΗΝΕΙ;
					
ΤΗΓΑΝΙ ΜΕ ΚΛΙΣΗ
Σκοπός
Φούσκωμα, τηγάνισμα, σωτάρισμα, ψήσιμο, και ζέσταμα μεγάλων ποσοτήτων φαγητού.

Προφυλάξεις Ασφάλειας στη Χρήση του Εξοπλισμού

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

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.
• Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με ατμό που ξεφεύγει από τη μονάδα.
Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρά εγκαύματα.
• Μην θερμαίνετε ένα άδειο τηγάνι για περισσότερα από 5 λεπτά σε θερμοκρασία
υψηλότερη από 300 Fahrenheit. Αυτό θα μπορούσε να καταστρέψει το τηγάνι.
• 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ελέγξτε ότι οι πηγές ενέργειας στον τοίχο και στη μηχάνημα είναι σβηστές.
Τοποθετείστε το προϊόν που θα μαγειρευτεί στο τηγάνι.
Ανάψτε το μηχάνημα και γυρίστε το θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία.
Βάλτε το καπάκι (για να διατηρήσετε την υγρασία και να μην αφήσετε το φαγητό να
στεγνώσει όταν το απαιτεί η συνταγή).
Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι ταιριάζει στο τηγάνι και βρίσκεται σωστά πάνω στους
μεντεσέδες, έτσι ώστε να μην πέσει στα δάχτυλά σας.
Όταν το φαγητό έχει μαγειρευτεί, σβήστε το θερμοστάτη.
Σβήστε το διακόπτη του μηχανήματος.
Σηκώστε το καπάκι του τηγανιού (αν το έχετε βάλει).
(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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ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΠΟΥ ΣΙΓΟΨΗΝΕΙ; ΤΗΓΑΝΙ ΜΕ ΚΛΙΣΗ (συνεχίζεται)
9. Σταθείτε στο πλάι του τηγανιού και ανοίξτε το καπάκι χρησιμοποιώντας τη λαβή στο πλάι
του.
10. Γύρτε το τηγάνι προς τα εμπρός
a. Γυρίστε τον τροχό χειρός** και τραβήξτε τη λαβή με την κλίση** προς τα κάτω ή
γυρίστε την αυτόματη συσκευή κλίσης** στη θέση ON.
b. Βεβαιωθείτε ότι το τηγάνι μένει στη θέση του όταν το γέρνετε.
11. Αδειάστε το φαγητό σε ένα καθαρό και αποστειρωμένο δοχείο ή σερβίτσιο.
12. Επιστρεψτε το τηγάνι στην αρχική του θέση.

Οδηγίες για Ασφαλές Καθάρισμα
Αφού αφαιρέσετε όλο το έτοιμο φαγητό από το τηγάνι, καθαρίστε το τηγάνι το συντομότερο
δυνατόν όσο είναι ακόμα ζεστό. (Αυτό θα εμποδίσει το φαγητό να κολλήσει και θα σας
διευκολύνει να το καθαρίσετε)
1. Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο θερμοστάτης όσο και ο διακόπτης είναι σβηστοί.
2. Ξεπλύνετε τις επιφάνειες του τηγανιού με ζεστό νερό.
3. Τρίψτε φαγητό που έχει κολλήσει με μια σκληρή βούρτσα ή ένα πανί.
• Μη χρησιμοπείτε ατσαλένια σφουγγαράκια ή σκόνη καθαρίσματος για να
καθαρίσετε το τηγάνι. (Αυτό θα χαράξει την επιφάνεια και θα κάνει το καθάρισμα πιο
δύσκολο).
• Αν το φαγητό δεν ξεκολλάει, μουλιάστε το τηγάνι με ένα διάλυμμα νερού και
απορρυπαντικού για περίπου 30 λεπτά.
• Χρησιμοποιήστε καθαριστικό που απομακρύνει ασβέστη για ορυκτά που έχουν
κολλήσει.
4. Ξεβγάλτε προσεκτικά με ζεστό νερό και αφήστε το τηγάνι να στενγώσει.
5. Αφήστε όλες τις επιφάνειες να στεγνώσουν.
6. Καθαρίστε τον πίνακα ελέγχου**.
• Καθαρίστε με ένα καθαρό, νωτισμένο πανί.
• Διατηρήστε το νερό και το καθαριστικό διάλυμα μακριά από τους διακόπτες, τις
εστίες και τους ηλεκτρικούς συνδέσμους.
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: ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΠΟΥ ΣΙΓΟΨΗΝΕΙ; ΤΗΓΑΝΙ ΜΕ ΚΛΙΣΗ
Κυκλώστε την απάντηση που περιγράφει καλύτερα τις διαδικασίες ασφαλούς λειτουργίας που σχετίζονται με τη
χρήση και τον καθαρισμό ενός τηγανιού με κλίση.
1. Όταν χρησιμοποιείτε ένα τηγάνι με κλίση, είναι σημαντικό να
α. Γεμίζετε το τηγάνι με τα υλικά και μετά να ανάβετε το τηγάνι.
β. Στέκεστε στο πλάι του τηγανιού όταν σηκώνετε το καπάκι.
γ. Σηκώνετε το καπάκι από το πλάι ώστε να επιτρέπετε στην υγρασία να ξεφεύγει κατά το μαγείρεμα
δ. Χύνετε το έτοιμο προϊόν απευθείας σε δοχεία σερβιρίσματος και να αφήνετε το τηγάνι να αδειάσει.
2. Για να καθαρίσετε ένα τηγάνι με κλίση, βεβαιωθείτε ότι το τηγάνι και ο διακόπτης είναι στη θέση OFF και μετά
α. Ξεβγάλτε το τηγάνι με ζεστό νερό, ξύστε για να αφαιρέσετε υπολείμματα φαγητού, ξεβγάλτε με καυτό νερό και
αδειάστε το τηγάνι. Ξεβγάλτε όλες τις επιφάνειες και αφήστε τις να στεγνώσουν.
β. Χρησιμοποιήστε δροσερό νερό για να πλύνετε το εσωτερικό του τηγανιού, ξεβγάλτε και αφήστε το να στεγνώσει.
γ. Ψεκάστε εντός και εκτός του τηγανιού με απολυμαντικό διάλυμα και μετά περάστε το με ένα νωτισμένο πανί.
δ. Θερμάνετε το άδειο τηγάνι για 10 λεπτά, πλύνετε εντός και εκτός του τηγανιού, ξεβγάλτε και αφήστε το να
στεγνώσει.
3. Είναι καλύτερα να καθαρίζετε ένα τηγάνι με κλίση
α. Ενώ το τηγάνι είναι ακόμα ζεστό.
β. Αφού το τηγάνι έχει κρυώσει.
γ. Ξύνοντας το τηγάνι με σφουγγάρι από ατσάλι ή με μια σκληρή βούρτσα.
δ. Χρησιμοποιώντας σκόνη καθαρίσματος για να αφαιρέσετε υπολείμματα φαγητού.
4. Καθαρίστε τον πίνακα ελέγχου
α. Μια φορά την εβδομάδα.
β. Μια φορά το μήνα.
γ. Μετά από κάθε χρήση του τηγανιού.
δ. Όταν ο πίνακας ελέγχου κολλάει.

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

