A Minôségvezérelt Közétkeztetés Programunk keretében 2015. októberi indulása óta több mint
2100 fôzôkonyha minôsítése történt meg, melyek együttesen több mint 900 000 fogyasztó
napi ellátásában vesznek részt. A minôsített konyhák 7%-a jelesen szerepelt, és sajnos
közel 25%-uk nem érte el a közepes szintet. A jeles és jó minôsítésû konyhák adatait,
amennyiben az üzemeltetôk, fenntartók hozzájárulnak, a NÉBIH-honlapon folyamatosan nyilvánosságra hozzuk (http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/minosegvezerelt-kozetkeztetes-program).

Minôségvezérelt Közétkeztetés Program
6. rész — Takarítás a fôzôkonyhákon
Cikksorozatunk folytatásaként a
takarítással, mint élelmiszer-biztonsági
szempontból egyik meghatározó tevékenységgel foglalkozunk. A takarítás
lehet önálló munkafolyamat is, de — a
konyhán végzett tevékenység élelmiszer-biztonsági kockázatát mérlegelve
— megelôzheti, illetve kiegészítheti a fertôtlenítést.
A takarítás célja a szennyezôdések
eltávolítása. Szennyezôdés minden,
aminek a jelenléte nemkívánatos az
adott helyen és felületeken és az adott
idôben (pl. konyhai hulladék, élelmiszer,
fehérje-, zsírnyomok stb.). Az Útmutató
a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához (továbbiakban:
GHP) 8.2. fejezetében ezzel a témával
foglalkozik, érdemes fellapozni.
A közétkeztetô létesítmények üzemi
helyiségeit és a berendezési tárgyakat
folyamatosan tisztán, szennyezôdéstôl mentesen kell tartani. Ezt az elvárást az élelmiszer-higiéniáról szóló
852/2004/EK rendelet is elôírja: az élelmiszer-elôállító és -forgalmazó helyet
tisztán, mûszakilag és egyéb szempontból megfelelô állapotban kell tartani, minden tárgyat, felszerelést és
berendezést, amely élelmiszerrel kerül
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kapcsolatba: hatékonyan meg kell tisz— ki és mikor végezze ezeket a
títani. A biztonságos ételkészítés alapmûveleteket,
pillére a szervezettség, az átgondolt— ki ellenôrizze az elvégzett takaság, a rend és tisztaság. Az elhanyarítást, tisztítást.
A különbözô tisztasági fokú
golt, rendetlen, szennyezett környezettôl szennyezôdnek az élelmiszerek, az helyiségek, berendezések takarítáélelmiszerek tárolására és kezelésére sához külön eszközöket (kefék, kenhasznált eszközök, amelyek akár élel- dôk, súrolók stb.) kell használni,
miszer-eredetû megbetegedések ki- azok elkülönítését (jelölés, színkód,
alakulásához is vezethetnek.
tárolóhely stb.) is meg kell oldani. A
Sajnos a minôsített fôzôkonyhák tisztító- és fertôtlenítôszereket a
69%-ában tapasztaltuk a helyiségek tisztítóeszközökkel együtt az élelmirendjének, tisztaságának és az eszkö- szerektôl elkülönítetten, lehetôleg zárzök tisztaságának nem megfelelôségét, ható helyiségben vagy szekrényben
melynek alapvetô okát az élelmiszer-biz- kell tárolni (a felhasználás helyén törtonsági ismeretek hiányában látjuk.
ténô elhelyezés is megfelelô lehet, ha
A minôsített konyhák közel kétharma- csak az adott helyiségben használják
dában (64%) egyáltalán nem volt, vagy az eszközt és a tárolása nem jelent
nem volt megfelelô a Takarítási utasítás, veszélyt az élelmiszerekre). A Takarímelyet pedig a 62/2011. (VI. 30.) VM ren- tási utasításban foglaltakról a konyha
delet is megkövetel: a
helyiségek takarítását és a
berendezések tisztítását
…A biztonságos ételkészítés alapaz alkalmazni kívánt tisztító- és fertôtlenítôszerek
pillére a szervezettség, az átgonmegnevezésével és techdoltság, a rend és tisztaság…
nológiájával tisztítási-fertôtlenítési utasításban kell
meghatározni. A Takarítási
utasítás kidolgozása tehát minden élel- dolgozóit rendszeresen, a gyakorlati
miszer-vállalkozás jogszabályban rögzí- szempontok elôtérbe helyezésével
tett kötelezettsége, elmulasztása jogsér- oktatni kell. A Takarítási utasítás hiátést jelent, amely hatósági eljárásban nya — vagy használhatatlansága — is
szankcionálható.
magyarázza azt, hogy a konyhák
A Takarítási utasításnak a konyha 61%-ában nem a címkén feltüntetett
helyiségeire, berendezési tárgyaira, használati utasítás szerint alkalmaztevékenységére alakítottnak kell lennie. ták a tisztító-, fertôtlenítôszereket.
Az utasításnak ki kell térnie a létesít- Nem volt megfelelô a takarító eszkömény valamennyi helyiségére; a folya- zök és a fertôtlenítôszerek tárolása
matos takarításra (az egyes munkafo- 54%-ban, és 49%-ban nem voltak jelyamatok közötti, illetve váratlan szeny- löltek, vagy megfelelôen elkülönítetnyezôdések megszüntetésére); a napi tek a takarító eszközök. Minden másotakarításra az aznapi munka vagy a dik konyhán probléma volt a takarításmûszak befejezése után, a heti és az hoz használt szivacsok, törlôkendôk,
éves takarításra.
textíliák és konyharuhák kezelése.
Az utasításnak tartalmaznia kell:
A hatékony tisztán tartás feltétele
— a tisztítandó helyiségek, berendezések, felületek megnevezését, a jó mûszaki állapotban tartott, mos— milyen szerrel, milyen gyako- ható felületek és berendezések, a jó
risággal, hogyan kell tisztítani, minôségû, kellô számú, megfelelôen megválasztott takarító eszközök
fertôtleníteni,

használata, a megfelelô takarítószerek és az alaposan átgondolt, rendszeres takarítás. A GHP mindehhez
részletes útmutatást ad.
Az élelmiszerekkel érintkezô felületeket szükség szerint munka közben, az egyes munkafázisok befejezése után és a napi munka végén, az
élelmiszerekkel nem érintkezô felületeket megfelelô rendszerességgel
tisztítani és fertôtleníteni kell. Általános
követelmény a takarítás kivitelezésekor, hogy az élelmiszereket soha ne
veszélyeztesse, ne okozzon szennyezést vagy fertôzést. A konyhákon a takarítást mindig por- és fröccsenésmentesen kell végrehajtani, közben gondoskodni kell az élelmiszerek védelmérôl,
pl. a letakarásukkal, zárt csomagolásukkal, áthelyezésükkel stb.
A takarítást mindig a tisztább felületektôl a szennyezettek felé, illetve
fentrôl lefelé haladva kell végezni.
Takarítás során elôször mechanikus
tisztítással a nagy, durva szennyezôdést kell eltávolítani. Ezt követi a zsíroldószeres lemosás, majd — ahol szükséges — a fertôtlenítés. A zsíroldás és
a fertôtlenítés egy lépésben, kombinált
hatású tisztító-, fertôtlenítôszerekkel is
elvégezhetô. Az élelmiszerrel érintkezô
felületekrôl — a gyártói utasításnak
megfelelôen — pár perces behatási idô
után bô vízzel le kell mosni a vegyszert, de egyéb felületeken (vezetékeken, padozaton stb.) rászáradva
maradhat. A tisztaságot, illetve a takarítás, fertôtlenítés megfelelô végzését
a vezetônek vagy az általa megbízott
felelôs személynek rendszeresen ellenôriznie kell.
— Munka közbeni takarítást kell
végezni az egyes munkafázisok
befejezése után; különbözô tisztasági fokú mûveletek között (pl.
azonos helyiségben végzett
fogyasztói és üzemi edények
mosogatása között, különbözô
húsok elôkészítése között); rendkívüli szennyezôdés (pl. kicsorgás, szétszóródás) esetén.
— Napi takarítást kell végezni
munka közben használt, szenynyezôdött felületek, berendezési
tárgyak, eszközök tisztítására; a
szociális helyiségekben; a vendégforgalmi helyiségekben.
— A heti takarításnak ki kell terjednie valamennyi helyiségre, berendezési és felszerelési tárgyra;
a könnyen elmozdítható tárgyak
alatti és mögötti területekre; a
mosható falfelületekre, ajtókra,
párkányokra, tárolószekrények
belsô felületére, polcaira, asztalok fiókjaira; a hûtôszekrények
tisztítására.

— A takarításnak egyedileg meghatározott gyakorisággal rendszeresen ki kell terjednie a falon
kívüli vezetékekre, csövekre,
elszívó ernyôkre, lámpatestekre,
ablakokra és rovarhálókra.
— Az éves takarításnak ki kell terjednie valamennyi mozdítható berendezés kirakodásával végzett
minden felületre, szükség szerint
tisztasági meszelésre, festésre,
nagyobb karbantartási munkákra; fagyasztóládák, mélyhûtô
berendezések leolvasztására, takarítására.
— Textíliák (kenyérruhák, abroszok) mosása csak akkor végezhetô a létesítményben, ha
arra a feltételek a szükséges
berendezésekkel (pl. mosógép,
szárítási és vasalási lehetôség)
biztosítottak. Ez a tevékenység a
technológiai helyiségekben nem
végezhetô. Biztosítani kell a textíliák fertôtlenítését is (pl. 90 °C-on
mosás, fertôtlenítôszeres áztatás,
alapos átvasalás). A tiszta és a
szennyezett textíliák tárolását
elkülönítetten kell megoldani,
technológiai helyiségben szenynyes textília huzamosabb ideig
nem tárolható.
A takarítás végeztével az ahhoz
használatos eszközöket is ki kell
tisztítani, fertôtleníteni.
Mosó-, tisztítószerekkel szemben
támasztott elvárások
— a mosószereknek jó nedvesítô
képességgel kell rendelkezniük,
— a szernek a felületrôl leoldódott
szennyezôdést oldatban kell tartania,
— zsír- és olajszennyezôdéseket,
vízkôlerakódást is oldja,
— a mosószer ne okozzon korróziót,
— a mosószer habzásmentes legyen,
— alkalmazási hômérséklete még
a kéz számára elviselhetô legyen
(+40 0C-nál ne legyen magasabb),
— egyszerû használat (közérthetô használati utasítással).
A leggyakoribb hibák, melyekkel a
minôsítések során találkozunk:
• tisztítási-fertôtlenítési utasítással
nem rendelkezik a létesítmény,
illetve a tisztítási-fertôtlenítési
utasítás hiányos, vagy nem a
létesítményben, aktuálisan használt szereket tartalmazza,
• a késztermékek szennyezôdés
elleni védelme a takarítás alatt
nem biztosított, pl. nyitott edényben elhelyezett étel mellett
történik fröccsenés veszélyét
hordozó vegyszeres takarítás,

• mozdítható vagy könnyen tisztán
tartható gépek, berendezések
mögötti/alatti terület takarítatlan,
• falburkolatok szennyezettek, falfelületek pókhálósak, porosak, penészesek,
• berendezési tárgyak, polcok
felülete takarítatlan, a gépalkatrészeken a nem megfelelô tisztán tartás miatt nyersanyagmaradvány található,
• a hûtôberendezések belsô felülete szennyezett, a fagyasztók
eljegesedtek,
• porfogó párnákat, függönyöket
használnak,
• a takarításhoz használt eszközök tisztán tartása nem megfelelô vagy elmarad,
• a különbözô tisztasági fokú helyiségek takarításához használt
eszközöket nem a funkció szerint
használják, az eszközök egyértelmû elkülönítése nem történik meg,

Vegyük figyelembe, hogy az élelmiszerek elôállítására szolgáló helyiségek megfelelô higiénés állapota jelentôsen befolyásolja az ott tárolt, elôkészített, feldolgozott élelmiszerek, ételek minôségét, fogyasztásra való megfelelôségét. Odafigyeléssel, alapos
takarítással, kellô gondossággal sokat
tehetünk fogyasztóinkért.
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