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DICAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 

Vamos começar pelo que você NÃO DEVE FAZER: 
 

 Misturar produtos químicos – Esse procedimento pode causar sérios danos à 
sua segurança e aos equipamentos da empresa; 

 Inalar produtos químicos – Para que cheirar produtos? Você não sabe do que se 
trata e se soubesse não faria isso jamais porque pode até te matar; 

 Amanhã eu faço – Em se tratando de higiene, nada é para amanhã. Faça o 
procedimento hoje. A sujeira e as gorduras ainda não estão impregnadas e é 
mais fácil removê-las ainda hoje. ENTÃO, FAÇA HOJE, principalmente o chão. 

 
Lembra de ontem que você deixou aquele equipamento sujo, pois é, vai perder muito 
mais tempo para limpá-lo agora. 
Mas se você chegou na empresa e todos os equipamentos estão “sorrindo” para você, 
prontos para ajudar toda a equipe a começar uma nova jornada de trabalho, parabéns, 
vocês já começaram bem o dia. 
 
Vamos te ajudar a ter uma jornada mais tranquila e produtiva – VEJA SÓ: 
 

 Verifique se todos os galões de produtos químicos estão com a quantidade que 
você precisa para fazer a limpeza do ambiente e dos equipamentos;   

 Detergente neles: Limpe todos os utensílios que vocês vão utilizar antes de botar 
a mão na massa e deixe as bancadas higienizadas antes de manipular os 
alimentos; 

 Lembra aquela chapa de corte que estava amarelada ontem e você botou de 
molho e agora ela está branquinha, pegue-a e limpe novamente para retirar os 
detritos que insistem em ficar nela. Depois higienize com os clorados e enxágue; 

 Peça para quem for o responsável da limpeza lavar o chão sempre que ocorrer o 
derramamento de líquidos ou sólidos. Isso evitará escorregões e possíveis 
acidentes. É melhor limpar do que ter que ir para o hospital; 

 Panela suja vai para a pia lavar com detergente NEUTRO, mas se a sujeira 
carbonizou, utilize os desengordurantes GRILL ou MAX; 

 O forno combinado e seus componentes precisam estar limpos para a próxima 
tarefa, em poucos minutos você resolve pulverizando uma solução de GRILL e 
logo depois enxágua e estará pronto; 
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 Muito cuidado com o cruzamento dos processos. Você não quer que seus 
alimentos sejam contaminados. Então lembre-se de não deixar lixo ou resíduos 
sobre a bancada – LIXO É NO LIXO – e o lixo é longe das áreas de manipulação; 

 Lembre-se de que qualquer alimento pode ser contaminado a qualquer 
momento, então não misturar as variedades e tipos de carnes no mesmo 
recipiente já é uma boa atitude. Alimentos só se misturam na hora de consumi-
los e aí, não basta estar saboroso, precisam estar saudáveis; 

 Odores diferentes devem ser identificados imediatamente. Algo está estragado 
ou contaminado? Agora é hora do descarte já. Jogue fora agora mesmo para não 
comprometer todo o processo. Mas lembre-se que será necessária a 
descontaminação daquela área porque ali existe um foco de bactérias prontas 
para atacar tudo que puder. Seja breve, se antecipe, mantenha uma frequência 
na limpeza das bancadas com DETCLOR. 

 FLVs – Frutas, Legumes e Vegetais – precisam de um tratamento especial na sua 
cozinha. Cada vez mais as FLVs são os alimentos preferidos de seus clientes e 
para que eles sejam servidos com cores vibrantes e um ótimo paladar, precisam 
ser limpos e sanitizados. Com HIDROSAN em pastilhas de 5 gramas para cada 10 
litros de água, bastam 20 minutos de imersão (após retirar detritos visuais em 
água corrente) para se obter um resultado de FLVs saborosos e livres de qualquer 
contaminação. São 200 ppm de cloro nesta solução que elimina até 99,9% dos 
mais resistentes microrganismos. Diminui o descarte e entrega sabor e saúde aos 
seus clientes, sem necessidade de enxágue após o tratamento 

 Ralos e sistema de esgotamento são os caminhos dos vilões da contaminação. 
Caixas de gordura e tubulações saturadas, provocam entupimentos e retorno de 
sujidades, criando ambientes ideias para proliferação de vetores, insetos e 
pequenos animais. A solução mais inteligente é a utilização do biodigestor 
ENZILIMP, um produto 100% biodegradável, que utiliza enzimas para dissolver 
as gorduras fixadas em tubulações e demais áreas de escoamento, inclusive em 
banheiros, liberando totalmente a passagem dos detritos para a rede de esgoto. 
Odores desagradáveis, insetos e contaminações por vias escondidas, nunca mais 
acontecerão na sua cozinha com a aplicação preventiva de ENZILIMP. 

 Lixo, e agora? O ideal seria a prática da coleta seletiva, não é? Lixo orgânico para 
compostagem e adubos para agricultura, plásticos e metais para reciclagem. Isso 
é o que gostaríamos ver, mas nossa realidade é outra. O lixo ainda é um dos 
fatores de contaminação mais importantes do planeta e da sua cozinha também. 
A deterioração de matérias orgânicas é muito acelerada e por isso precisamos 
ser rápidos em adotar medidas que impeçam a proliferação em nosso “pequeno 
mundo”, nossa cozinha. Dois produtos químicos auxiliam nesse processo: O 
DETQUAT que é o quaternário de amônia e os dois peróxidos, PEROXI CLEAN e 
PEROXI NT. Cada um em seu momento, vai resolver o problema de contaminação 
na área de descarte e armazenamento do lixo. Consulte a HDCLEAN sobre esse 
procedimento.        


