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1.AMAÇ: Sıcak ve soğuk gıdaların hazırlık, pişirme, taşıma ve sunum işlemlerinin güvenli ve hijyenik

bir şekilde yürütülmesinin sağlanması.

2. KAPSAM: KSÜ SUAH Mutfağı tarafından  yatan hastalar, refakatçiler ve hastane çalışanların

beslenme hizmetlerini kapsar.

3.KISALTMALAR:

4.TANIMLAR:

5.SORUMLULAR: Tüm mutfak çalışanları

6. FAALİYET AKIŞI:

6.1.BESİN HAZIRLAMA VE PİŞİRMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
6.1.1. Çiğ ve pişmiş besinler birbirinden ayrı mekan veya tezgahlarda hazırlanmalıdır.
6.1.2 Et, balık, tavuk ile sebzeler için ayrı mekan, tezgahlar ya da doğrama tahtaları kullanılmalıdır.
6.1.3Farklı besinler için kullanılan doğrama tahtalarını birbirinden ayırabilecek bir işaretleme sistemi
geliştirilmelidir.
6.1.4 Tüm hazırlama aşamalarında, hazırlamada görevli personelin hijyeni sağlanmalıdır.
6.1.5 Çapraz bulaşma önlenmelidir.
6.1.6. Tüm salata malzemeleri 5 °C ya da altında bekletilmelidir.
6.1.7. Potansiyel riskli(et,tavuk, balık, yumurta, süt ve süt ürünleri vb.)besinler en kısa sürede
hazırlanmalı, oda sıcaklığında fazla bekletilmemelidir.
6.1.8. Çiğ potansiyel riskli besinlerle çalışırken, kullandıktan sonra atılabilen eldiven kullanılmalıdır.
6.1.9. Evyeler de dahil hazırlamada kullanılan tüm araç-gereç ve yüzeylerin temizlik ve hijyeni
sağlanmalıdır.
6.1.10. Başta çiğ tavuk olmak üzere et, balıkla temas eden tüm yüzeylerin uygun aralıklarla ve her
kullanımdan sonra temizlik ve hijyeni sağlanmalıdır.
6.1.11. Sebze ve meyveler akan bol su altında iyice yıkanmalıdır.
6.1.12. Hazırlığı uzun süren ve potansiyel riskli besinleri içeren karışımlar 5°C ve altında
bekletilmelidir.
6.1.13. Gün boyu kullanılan kıyma makinesi ve et tahtaları en fazla 4 saatte bir temizlenip, dezenfekte
edildikten sonra tekrar kullanılmalıdır. Kullanım bittiğinde de hemen hijyenik temizlikleri sağlanmalıdır.
6.1.14. Potansiyel riskli besinlerle yapılan yemeklerde pişirme süreleri ve sıcaklıklarına dikkat edilmeli,
mutlaka bunlar ölçülerek kaydedilmelidir. Bunun için dijital göstergeli yemek termometreleri
kullanılmalıdır. Bu tür yemeklerde merkezdeki sıcaklığın 2 saatte 75 °C  ve üzerine çıkması ve bu
derecelerde en az 2 dakika kadar beklemesi sağlanmalıdır.
6.1.15. Pişen yemeklerde tat kontrolü hijyenik yöntemlerle yapılmalıdır. Bunun için ayrı bir kaşık ya da
çatal kullanılır, tat kontrolünde kullanılan kaşık ya da çatal besine ya da yemeğe değirilmemelidir.

İŞLEM DERECE
Soğukta saklama 5 ve altı
Sıcakta bekletme 60 ve üstü
Soğutma 60 dan 20 ye 2 saatte

20 den 5 e 4 saatte
Yeniden ısıtma 75 de 15 saniye
Pişirme 65 ve üstü
Parça et, balık, yumurta 65 ve üstü
Kıyma, köfte 70 ve üstü
Tavuk 75 ve üstü
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7.PİŞİRMEYİ İZLEYEN SÜREÇLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

7.1.BEKLETME
7.1.1. Pişirme sonrası yemeklerin aktarıldığı ya da temas ettiği tüm yüzey ve araç-gerecin temiz ve hijyenik
olması sağlanmalıdır.
7.1.2. Soğutularak saklanmayacaksa tüm yemeklerin üstü servis yapılana kadar kapalı tutulmalıdır.
7.1.3. Sıcak yemekler, sıcak (60 C° nin üzerinde), soğuk yemekler soğuk(5 C° ve altında) bekletilmeli,
yemek termometreleri ile sıcaklık ölçümleri yapılarak kaydedilmelidir.
7.1.4. Pişmiş yemekler en fazla 2 saat içinde servis edilmiş olmalıdır (Özellikle potansiyel riskli besinler
içeren yemekler).
7.1.5. Pişmiş besinlere çıplak elle temas edilmemelidir.
7.2.SOĞUTMA VE SAKLAMA
7.2.1. Ocaktan alınan pişmiş yemek hızla ( 2 saat ya da daha kısa sürede) 20 C° ye soğutulmalıdır. Bunun
için yemek pişirildiği kaptan 10 cm derinliğinde sığ küvetlere aktarılmalı, besin hazırlanan alanlardan ayrı
bir alanda içerisinde soğuk su ya da buz bulunan evyelerde soğutulmalıdır.
7.2.2. Soğutma sürecinde yemeğin sıcaklığı yemek termometresi ile ölçülerek süre/sıcaklık kayıtları
tutulmalıdır.
7.2.3. Çok büyük hacimli et ve tavuklar(2,5 kg ın üzerinde) hijyenik bir şekilde parçalanarak hacim ve
kalınlıkları azaltılmalıdır.
7.2.4. Yöntemine uygun olarak soğutulan pişmiş yemekler bekletilmeden soğuk depolara diğer besinlerden
ayrı tutulacak şekilde kaldırılmalıdır.
7.2.5. Depolarda pişmiş yemeğin sıcaklığının 20 C° den 5 C° ye 4 saat ya da daha kısa sürede inmesi
sağlanmalıdır. Bu aşamada da süre, sıcaklık kayıtları tutulmalıdır.
7.2.6. Yemeklerin aktarıldığı küvetler temiz ve hijyenik olmalıdır.
7.2.7. Uygun sıcaklığa kadar soğutulan yemeklerin (5 C° ve altı) üzerleri hemen kapatılmalı ve
etiketlenmelidir.
7.2.8. Yemekler soğuk depoya hava akımını sağlayacak ve ‘ilk giren ilk çıkar’ ilkesini kolaylaştıracak
şekilde uygun yerleştirilmelidir.
7.3.YENİDEN ISITMA
7.3.1 Soğutucudan alınan yemeklerin iç sıcaklığı 2 saat içinde 75 C° ye ulaşmalı bu noktada en az 15 saniye
bekletilmeli bu durum ölçülerek doğrulanmalı ve kaydedilmelidir.
7.3.2 Yeniden ısıtmada uygun araçlar seçilmeli ve uygun yöntemler uygulanmalıdır.
7.3.3. Bir kere ısıtılan yemek servis edilip, tüketilmeli, tekrar kullanılmamalıdır.
7.4.DAĞITIM/TAŞIMA
7.4.1. Merkezi bir mutfakta pişen yemeklerin başka birimlere taşınmasında sıcak yemeklerin sıcak (60 C°
nin üzerinde), soğuk yemeklerin soğuk ( 5 C° nin altında) dağıtımına özen gösterilmelidir.
7.4.2. Sıcaklık ve süre ölçümleri yapılmalı ve ölçüm kayıtları tutulmalıdır.
7.4.3. Dağıtım süresince çapraz bulaşma önlenmelidir.
7.4.4.Taşıma sırasında yemeklerin üzeri kapalı olmalıdır.


