Az elôzô cikkünkben (Élelmezés 2016/01—02/14—15.) ismertetett osztályozással 2015.
októbertôl év végéig 723 fôzôkonyha minôsítése zajlott le, melyek összesen közel
400 000 fogyasztót látnak el naponta. 98 konyha jelesen szerepelt, ugyanakkor 19
konyha nem érte el az elégéges szintet és 78 konyha éppen csak megütötte azt.
Számunkra is meglepetés volt az elsô idôszak adatainak összegzése, miszerint a
feltárt hibák kétharmada nem igényel beruházást, strukturális változtatást, egyszerû
munkaszervezéssel, ismeretek javításával orvosolható.

Minôségvezérelt közétkeztetés program
2. rész — Fagyasztás, felengedtetés
A fôzôkonyhák 25%-ánál a fagyasztás, fagyasztva tárolás és felolvasztás
kérdése kapcsán tapasztaltuk, hogy
nem az eszközök hiányoznak, hanem
a tudás, a hozzáértés. Éppen ezért
cikksorozatunk folytatásaként az élelmiszerek biztonságos helyben fagyasztását és felengedtetését szeretnénk megismertetni az olvasókkal. (Az
Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés
Jó Higiéniai Gyakorlatához ezzel a témával is foglalkozik a 6.5.3., 6.5.4.,6.7.5. és
6.8.3. fejezetekben.) A hiányosan nyomon követhetô, fagyasztókban elfekvô,
rosszul becsomagolt, jégbordás, nem
szakszerûen lefagyasztott, vagy nem
szakszerûen felolvasztott élelmiszerkészletek felhasználása, amellett, hogy
a belôlük elkészített étel minôségileg
nem lesz megfelelô, jelentôs élelmiszerbiztonsági kockázat.
Mit nevezünk fagyasztásnak?
A fagyasztás egy korszerû élelmiszer-tartósítási eljárás, amely késlelteti
a romlást azáltal, hogy megelôzi a mikroorganizmusok szaporodását, és
lelassítja a romlást okozó enzimmûködést. A szaporodáshoz a mikroorganizmusoknak — többek között —
vízre van szükségük. A fagyasztás
során az élelmiszerekben lévô víz
jégkristályokká alakul, így elérhetetlen
lesz a mikrobák számára.
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A biztonságos fagyasztás
módja és feltételei
A 62/2011. (VI.30.) VM rendelet 3.
melléklete szerint fagyasztás csak abban a vendéglátó létesítményben (ideértve a közétkeztetô konyhákat is) végezhetô, ahol az alapanyagok elôkészítéséhez megfelelô elkülönített elôkészítô
helyiségek, helyek (húselôkészítô, zöldség-elôkészítô) rendelkezésre állnak.
A fagyasztáshoz megfelelô hôelvonó kapacitással rendelkezô gyorsfagyasztó berendezés, vagy gyorsfagyasztó résszel ellátott fagyasztószekrény, fagyasztóláda szükséges. Mivel
a közétkeztetésben naponta frissen
készült ételt kell kiszolgálni, így e szektorban elsôsorban nyersanyagokat
(húsokat, zöldségeket) fagyasztanak.
A minôsítô szemlék tapasztalatai azt
mutatják, hogy a fôzôkonyhák nagy
része rendelkezik a helyben fagyasztáshoz alkalmas fagyasztó berendezéssel,
de sok esetben nem használják rendeltetésszerûen, vagy a dolgozók nem
ismerik, hogy a fagyasztó berendezés
rendelkezik gyorsfagyasztó funkcióval.
A konyhákon megtalálható fagyasztóládák gyorsfagyasztó rekesze egy
elválasztó elemmel elkülönített a
fagyasztva tároló résztôl. A legtöbb
esetben „Quick Freeze” felirat látható
a gyorsfagyasztó résznél, amihez egy
külön kapcsoló tartozik. A gyorsfagyasztó funkció lehetôvé teszi, hogy a
termék maghômérséklete néhány órán
belül —18 0C alá csökkenjen.
A gyorsfagyasztás elônye, hogy az
élelmiszerekben képzôdô mikrokristályok kevésbé roncsolják a sejteket, így
felengedtetés után sokkal kevesebb a
vízveszteség. Ezzel szemben az élelmiszerek lassú lefagyásánál nagyméretû jégkristályok keletkeznek,
melyek „átszúrják” a sejtek falát, így
felengedtetés során nagy mennyiségû
vizet veszít az élelmiszer, és ez jelentôs minôségvesztéssel jár. A gyorsfagyasztó funkció használata tehát
elôsegíti az élelmiszer jó minôségének
megôrzését, míg a lassú fagyasztás
minôségromláshoz vezet.

Lefagyasztani csak alaposan megtisztított, friss alapanyagot szabad. A
zöldségeket fagyasztás elôtt blansírozni
kell, amely megállítja az enzimtevékenységet, segít megôrizni a vitaminokat, az
ásványi anyagokat, és elpusztítja a felületi mikroorganizmusokat. Blansírozásnak nevezzük a zöldség rövid ideig tartó
forró vízbe merítését. A fagyasztásra
szánt húsokat nem tanácsos fagyasztás elôtt mosni, ezért olyan húst
fagyasszunk le, amely szemmel láthatóan friss és tiszta. A nyersanyagokat az
egyszeri felhasználásnak megfelelô
adagokban, zárt csomagolásban kell
lefagyasztani. Csomagoláshoz élelmiszerrel közvetlen érintkezésre alkalmas
anyagból készült zacskót, edényt kell
választani. A festékanyagot tartalmazó
szemeteszsák tiszta állapotban sem
alkalmas élelmiszer-csomagolásra. A
csomagoláson fel kell tüntetni az élelmiszer nevét, a fagyasztás idôpontját, a
minôségmegôrzési idô lejárati napját,
és — a termék azonosíthatóságához — a
beszerzett alapanyag számlájának
vagy szállítólevelének számát. Ez a gondosság a nyomon követhetôséget segíti. A helyben fagyasztott termékek minôségmegôrzési idôtartamának meghatározásáért az étkeztetô felelôs. Gyakran
találunk
lejárt
fogyaszthatósági
határidejû, helyben lefagyasztott, feldolgozott élelmiszeripari, elsôsorban húsipari terméket, pl. virslit, fôzôkolbászt,
párizsit, túrót stb. Fontos tudni, hogy a
fagyasztással ezeknek a termékeknek
nem hosszabbítható meg a gyártójuk
által meghatározott — minôségmegôrzési — vagy fogyaszthatósági határideje.
Tilos lefagyasztani nyers darált
húst, vagy olyan félkész terméket, amiben a darált hús nyers állapotban van
(pl. ízesített fasírtmassza)!
Felengedtetés
Az élelmiszerek felengedtetése
több módon lehetséges. A zöldségeket, gyümölcsöket és az iparilag feldolgozott félkész élelmiszereket (pl. túrógombóc, panírozott húskészítmények)
a felhasználási javaslat szerint, illetve

Mennyi ideig tárolhatók a lefagyasztott termékek?
Élelmiszer

Tárolási idô

fagyasztott félkész ételek

1 hónap

fagyasztott hal

1 hónap

fagyasztott húsok

3 hónap

fagyasztott zöldségek

12 hónap

fagyasztott gyümölcs

12 hónap

felengedtetés nélkül a forrásban lévô
fôzôvízbe vagy forró sütôzsiradékba
helyezve kell elkészíteni. A hôkezelési
idô meghatározásánál azonban figyelembe kell venni, hogy a fagyasztott terméknél hosszabb idôre van szükség.
A fagyasztott nyers húsok felengedtetése 0—5 0C-os hûtôberendezésben a legbiztonságosabb. A
hûtôben történô kiolvasztás lassú,
ezért elôre tervezést igényel. Általában egy nappal korábban kell a húsokat a —18 0C-os hûtôtérbôl a 0—5 0Cos hûtôtérbe helyezni.
Amennyiben a felolvasztáshoz
megfelelô berendezés nem áll rendelkezésre, a nyers hús felengedtetése megfelelô szellôzésû, max. +15 0C hômérsékletû helyiségben is történhet. A felengedtetésre használt berendezés vagy

helyiség léghômérsékletét rendszeresen ellenôrizni és dokumentálni kell.
Zárt csomagolású hús esetében a
kiolvasztás végezhetô hideg (+21 0C
alatti) folyó vízben vagy hideg állóvízben. Ilyenkor azonban a kiolvasztott
nyers hús nem érintkezhet a kiolvasztáshoz használt vízzel. Állóvíz alkalmazásakor a vizet 30 percenként cserélni
kell. A hideg vizes felolvasztással a
fagyott hús felengedtetési idôigénye

kb. 2 óra/kg. A felengedtetés idôtartama ebben az esetben nem haladhatja
meg a 4 órát.
Alapszabályok:
• Tilos a meleg vízben vagy szobahômérsékleten történô felengedtetés!
• A felengedett élelmiszert újrafagyasztani nem szabad!
• A nyers húsok kiolvasztásánál
minden esetben ügyelni kell
arra, hogy a kiolvadó és elfolyó
húslé ne okozhasson keresztszennyezést.
Amennyiben a nyers húsok biztonságos felengedtetésének feltételei nincsenek biztosítva a létesítményben,
javasolt a friss húsok használata.

Zoltai Anna osztályvezetô
NÉBIH VÉFO
Görgei Bernadett auditor
Minôségvezérelt közétkeztetés program

FORRÁSOK:
• http://www.eufic.org/article/hu/artid/Fagyasztas-Fagyasztott-etelek-minosegert/ • http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/406632/GHP_press_low.pdf/36f7dfad-0890-4950b5e6-58bd71418b99 • http://home.bt.com/lifestyle/house-home/9-things-you-didntknow-you-could-pop-in-the-freezer-11363975308597 • http://www.chemonet.hu/hun/
food/technol/zoldseg/zoldseg2.html#52133
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