A Minôségvezérelt Közétkeztetés Programunk keretében, amelyet az elôzô cikkekben már
ismertettünk, 2015. októbertôl 2016 március végéig megtörtént 1272 fôzôkonyha minôsítése, melyek együttesen több mint 600 000 fogyasztót látnak el étellel naponta.
Ezeknek a konyháknak 8,6%-a jelesen szerepelt, ugyanakkor 4,4%-uk nem érte el az
elégséges szintet, és 14,8% éppen csak megütötte azt. A jeles és jó minôsítésû konyhák adatait, amennyiben hozzájárulnak, a NÉBIH honlapján folyamatosan nyilvánosságra
hozzuk (http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/minosegvezerelt-kozetkeztetes-program).

Minôségvezérelt Közétkeztetés Program
4. rész — Mosogatás — eszközök és edények tisztítása
A minôsítésen átesett konyhákon
meglepôen nagy arányban, 47%-ban
találkoztunk az elôkészítôkben használt edények és eszközök, 37%-ban a
szállítóedények, 33%-ban a fogyasztói edények, és 31%-ban az üzemi
edények hibás mosogatási gyakorlatával. A fôzôkonyhák 32%-ában nem
volt takarítási utasítás, 24%-ában
hibás volt a mosogatószivacsok és
textíliák használata, és 34%-ában
nem volt rendben a dolgozók higiéniai oktatása sem. Ez utóbbi — sajnos
— a hibás mosogatási gyakorlatok
nagy arányát is megmagyarázza.
Cikksorozatunk folytatásaként a
mosogatással foglalkozunk. (Az Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó
Higiéniai Gyakorlatához ezzel a
témával is foglalkozik a 8.3. fejezetében. További részletekért érdemes az
útmutatót átlapozni.)
A helytelenül elmosott edény és
eszköz szennyezi az élelmiszereket,
az elkészített ételeket.
Hibák, amelyekkel a
minôsítések során találkozunk:
— az elôkészítô eszközök mosogatása az üzemi- vagy a fogyasztóiedény-mosogatóban történik,
— keveredik az üzemi és a fogyasztói edények mosogatása,
— az üzemiedény-mosogató medencék mérete nem arányos a
benne mosogatandó edények
méretével,
— nincs elegendô mennyiségû
meleg víz a mosogatáshoz,

— csak hideg folyó víz biztosított a
mosogatómedencéknél,
— nem a gyártó által meghatározott koncentrációban és/vagy
behatási idôvel és vízhômérséklet mellett használják a szereket (hiányzik a medencék ûrtartalmának jelölése, nincs mérôeszköz az adagoláshoz),
— figyelmen kívül hagyják, hogy a
mûanyag eszközök mosogatásához kétszeres töménységû fertôtlenítô oldat használata javasolt,
— jelöletlen vagy nyitott edényben
tárolják a mosogatószert,
— lejárt szavatosságú fertôtlenítôszert használnak,
— nem konyhai fertôtlenítésre alkalmas szert használnak,
— kézi mosogatásnál, 40 oC-nál
magasabb hômérsékletigényû
szert használnak,
— az elhasználódott mosogatóoldatot nem cserélik le kellô gyakorisággal,
— álló vízben történik az edények
öblítése,
— különbözô tisztítószereket egy
medencében, összeöntve alkalmaznak,
— az edényeket nem szárítják meg,
nedvesen újrahasználják, a nedves edényekbe ételt töltenek,
— a dolgozók nem ismerik a szerek adagolási utasítását,
— a dolgozók nem részesülnek
megfelelô oktatásban a szabályos mosogatásról, annak helyi
gyakorlatáról, és a mosogatás
fontosságáról.
A felsorolt hibák többségének javítása nem igényel anyagi ráfordítást, kis
odafigyeléssel, képzéssel, felelôsségteljes munkavégzéssel kiküszöbölhetô.
Aki konyhán dolgozik, tudnia kell,
hogy az ételkészítés valamennyi szakaszában — az elôkészítéstôl a kiszállításig
— keletkezett szennyes edények hatékony tisztításáról, fertôtlenítésérôl, késôbb a tiszta edények szennyezôdéstôl
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történõ védelmérôl is gondoskodni kell.
Éppen ezért, a kiegészítô tevékenységek között talán a legelôkelôbb helyet
foglalja el a fontossági sorrendben a
mosogatás.
A jelenleg hatályos 62/2011. (VI. 30.)
VM rendelet 21. §-a is szabályozza a
mosogatást. A rendelet új fogalmak
bevezetésével egyértelmûvé teszi az
eszközök csoportosítását:
• üzemi edény gyûjtônevet használja az ételkészítéshez és a tálaláshoz használt edények és
eszközök megnevezésére (pl.:
lábasok, fazekak, fakanalak,
szûrôk, melegen tartó pultba
helyezett GN edények — ezek a
korábban fekete edényként ismert eszközök voltak).
• fogyasztói edény elnevezést
használja a fogyasztók étkezéséhez használt edények, eszközök, valamint a kiszállításhoz
használt visszatérô edények,
eszközök megnevezésére (tányérok, poharak, evôeszközök,
ételszállító badellák — ezek a
korábban fehér edényként
ismert eszközök).
A mosogatás történhet géppel
és kézzel
A gépi mosogatás kapcsán meg kell
említeni, hogy ebben az esetben is
szükségesek mosogatómedencék. A
mosogatógéphez a használati utasításában szereplô, vagy azzal egyenértékû szer használható. Ha a gépben
nem használható fertôtlenítôszer, akkor
az öblítô fázisban a víznek + 82 °C feletti hômérsékletûnek kell lennie, vagy forró levegôs szárítást kell alkalmazni.
Elvárás, hogy a mosogatómedencék környékén a fal legyen mosható,
fertôtleníthetô burkolatú. Kézi mosogatáskor fontos, hogy a medencék mérete
arányos legyen a benne mosogatásra
kerülô edények méretével, mert a hatékony mosogatáshoz az edények teljes
bemerítése nélkülözhetetlen. Valamenynyi medence hideg-meleg folyó vizes

ellátásáról, zárt rendszerû szennyvíz
elvezetésérôl is gondoskodni kell. A
medencék mellett az elmosott edények,
eszközök csepegtetését biztosító rács,
tálca vagy állvány nélkülözhetetlen.
Mit, hol, mivel mosogassunk?
• Az elôkészítôkben használt eszközöket a használatuk helyén,
azaz az adott elôkészítôben kell
elmosogatni és tárolni. Keresztszennyezés kockázata miatt tilos
az elôkészítéshez használt eszközöket (kések, vágódeszkák) az
elôkészítôkbôl kivinni, azokat az
üzemi- vagy a fogyasztóiedénymosogatóban elmosni, vagy elôkészítôn kívül tárolni! Az elôkészítôkben használt eszközöket, edényeket minden esetben fertôtlenítô mosogatással kell mosogatni.
• Az üzemi edények mosogatása
az üzemiedény-mosogatóban
történjen, mely kialakítható a fôzôtérben is.
• A fogyasztói edények mosogatása nem történhet a fôzô- és
tálalótérrel azonos légtérben. A
fogyasztói edényeket fertôtlenítô
mosogatással kell mosogatni.
• A szállítóedények mosogatására
ideális a külön szállítóedény-mosogató, de ennek hiányában idô-

beni elkülönítéssel a fogyasztóiedény-mosogatót lehet használni.
A szállítóedényeket is fertôtlenítô
mosogatással kell mosogatni.
• Abban az esetben, ha a többi
helyiségtôl teljesen különálló mosogatóhelyiség áll rendelkezésre
— és a konyha mûködése, kapacitása, munkamenete lehetôvé
teszi —, idôben elkülönítve, a
keresztszennyezést kizáró módon
a mosogatóhelyiségben el lehet
mosogatni a fogyasztói, az üzemi
és a szállítóedényeket egyaránt.
Ilyenkor valamennyi edénytípust
fertôtlenítô mosogatással kell mosogatni. Az idôbeli szabályozást a
HACCP-kézikönyvben és az egység jó higiéniai gyakorlatában is le
kell szabályozni.
Kétfázisú mosogatás során az elsô
medencében egyidejûleg zsíroldás és
fertôtlenítés történik (kombinált hatású
mosogatószerrel az elsô medencében),
míg a második fázisban a folyó meleg
vizes öblítést végezzük. A folyó vizes öblítés célja az esetleges szermaradványok eltávolítása az edényekrôl.
Háromfázisú mosogatáskor az elsô
medencében zsíroldást, a másodikban fertôtlenítést és a harmadikban
folyó meleg vizes öblítést végzünk.

Az alkalmazott mosogató- és fertôtlenítôszerek megfelelô koncentrációban hatékonyak, ehhez ismerni kell a
mosogatómedencék ûrtartalmát, és a
szerek adagolásához adagolót vagy
mérôedényt kell használni.
A szerek adagolásakor nagy figyelmet kell fordítani a gyártói utasításra.
Ha például a fertôtlenítô hatású kézi
mosogatószer adagolási utasítása szerint 30 g/l-t kell adagolni, akkor 10 l vízhez 300 g, vagyis 30 dkg szert kell
adnunk — és valljuk be, ez bizony nem
kevés, fôleg, ha figyelembe vesszük,
hogy a mosogatóoldat a használat
során kimerül, és azt cserélni kell.
Célszerû a mosogatómedencék
fölé egy kis táblán kifüggeszteni az
alkalmazott mosogatószer nevét, a
pontos adagolását, a szükséges vízhômérsékletet és a behatási idôt is.
Ezzel csökkenthetô a hibalehetôség.
Természetesen a mosogatás végeztével a mosogatóeszközök (kefe,
szivacs) és a medencék tisztítását és
kiszárítását is el kell végezni.
Forrás: GHP
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