EGUNEROKO KONTROL-FITXAREN JARRAIBIDEAK
1. Idatzi kontrola egindako eguna, eta sinatu fitxa.
2. Ganberen barruko tenperatura:
a. Egin zure ganbera guztien zerrenda.
b. Begiratu eta idatzi bai hozkailuetako bai izozkailuetako bisoreetan ageri den tenperatura.
c. Kontrolatu eta idatzi hozte azkarra egiteko erabiltzen den hozkailuko tenperatura, elikagai bero bat sartu eta ordu erdira.
d. Aztertu, hilero, termometro eramangarri batekin, ganberetako
termometroek ondo funtzionatzen dutela.
3. Tenperatura elikagaiaren erdigunean
a. Idatzi tenperatura elikagaiak frijitu, labean, plantxan/parrillan,
lurrunetan egiten dituzun lehenengo aldian, bai eta arrautzopilak lehenengoan egiten dituzunean ere. Ziurtatu elikagai
bakoitzaren erdigunea 65 ºC-ra iristen dela. Ez da beharrezkoa
erreki oso, eltzeko edo murgiltze bidezko frijitzeetan (izoztuak
direnean izan ezik).
b. Idatzi bero eduki dituzun elikagaien barne-tenperatura zerbitzatu aurretik, otordu-txanda desberdinak hastean.
c. Idatzi tenperatura elikagai-mota bakoitza onera ekartzen duzun lehendabiziko aldian, eta egiaztatu elikagaiaren erdigunea
70 ºC-ra iritsi dela.
d. Idatzi bero jaso eta kontsumitzeko prest dauden jakiak zer
tenperaturatan jasotzen dituzun, batez ere, saltsarik edo hornigairik ez duten elikagaiena.
e. Idatzi eraisgailuan sartzen dituzun elikagaien irteera-tenperatura.

4. Frijigailuak
a. Egin zure frijigailu guztien zerrenda.
b. Idatzi komanderoan olioa aldatu duzun eguna.
c. Segurtasun hobea nahi baduzu, erabili zerrenda erreaktiboak:
kolorez aldatzen dira olioa substantzia kaltegarrien mugara
iristen denean.
5. Ura
a. Zure hornidurako ura baduzu edo tarteko ur-andela baduzu,
kontrolatu egunero kloroa, eta idatzi komanderoan.
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OSTALARITZAKO AUTOKONTROLERAKO PLAN OROKORRA

Elikagai-mota

NABARMENTZEKO ALDERDIAK
Intzidentziak*

Hartutako neurriak

* idatzi bai datuak hartzerakoan izandako intzidentziak bai jarduera gauzatzean ustekabean identifikatutako intzidentzia zehatzak.

