
HIGIENE DOS ALIMENTOS E CONITROLE DE QUALIDADE DO
LOCAT

Para manter a qualidade e minimizar o risco de contaminação dos
alimentos. Devem adotar as boas praticas dos alimentos. A higiene dos
alimentos, à água para consumo e preparo dos alimentos, ao recebimento e
aÍmazefiamento das materias- primas e ao processo produtivo dos
alimentos. Alem disso deve haver controle de vetores e pragas urbanas e
das condições de higienização da estrutura fisicas, equipameffos e

utensílios.

MAMPIJLADORES DE ALIMENTOS

A resolução RDC 216120A4 define como manipulador de alimentos
qualquer pessoa do serviço de alimentação que entre em contato direto ou
indireto com o alimentos

Quando os manipuladores apresentarem lesões e/ou sintomas de
enfermidades que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitario
dos alimentos, devem ser afastado do processo produtivo, enquanto
persistirem essas condições de saúde.

f)urattte o processo produtivo de refbições, os manipuladores tlevem adotar
lrábitos higiênicos adequados a fim de minim izar a contaminaÇão dos
alimentos.

As roupas e os objetos pessoais devem ser guardados em local específicos e

reserr,'ado para esse fim. não devendo permanecer na área de produção clos
alimentos. Alem disso, os manipuladores devem usar cabelo presos e

protegidos por rede, toucas ou outro acessórios apropriado, não sendo
permitido o uso de barba. As unhas devem ser mantidas curtas e sem
esmalte ou base. Devem ser retirados todos os objetos de uso pessoal,
adornos e maquiagem. Não devem fumar, falar . cantar , assobiar, espirrar,
cuspir, tossir, comer. As mãos devem estar higienizadas.

CONISERVAÇÀO PELO USO DE FRIO

Refrigeração: e um método que reduz a atividade metabólica dos alirnentos
e. com isso, retarcia o crescimento microbiano. Utiiizam - se temperaturas
de armazenamento acima do ponto de congelamento entre 1 o a 7o. r i., [i ^

. i*r.':ll*fü,rt§
w§H§olx



Congelamento: utlliza temperaturas meflores que a refiigeração. inibindo o

crescimento microbiano e retardando, ainda mais, o processo metabolico.

FATORES QUE MODIFICAM OS ALIMENTOS.

Físico - dissolução, união e temperatura.

QuÍmico - cocção, ação das enzimas e ação de ácidos e álcalis, reações e

combinações.

Biologicos - fermentos, bacterias, fungos.
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