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ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Γ ι α  Ε ρ Γ α ζ ο μ Ε ν ο υ ς  ς Ε  υ π η ρ Ε ς ι Ε ς  Δ ι α τ ρ ο φ η ς

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Δημιουργήθηκε από το το UMass Isenberg School of Management, το Τμήμα Διαχείρισης Φιλοξενίας και Τουρισμού, το Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα Διατροφής της Υπηρεσίας Προεκτάσεων (UMass Extension), το Υπουργείο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της Μασσαχουσέττης, Γραφείο Διατροφής, Υγείας και Ασφάλειας. Η Υπηρεσία UMass Extension του πανεπιστημίου αποτελεί φορέα και 
εργοδότη που παρέχει ίσες ευκαιρίες, με τη συνεργασία του Υπουργείου Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Επικοινωνήστε με το τοπικό 
γραφείο του UMass Extension για πληροφορίες σχετικά με διευκολύνσεις σε περιπτώσεις αναπηρίας ή με το Διευθυντή του UMass Extension 
αν έχετε παράπονα σχετικά με διακρίσεις, 413-545-4800. Ανανεώθηκε 4/08

Εξοπλισμός Ατμού: ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΑΤΜΟΥ
Σκοπός
Μαγειρεύει με τη θερμότητα του ατμού οτιδήποτε δεν χρειάζεται να ροδίσει ή να έχει κρούστα.

Προφυλάξεις Ασφάλειας στη Χρήση του Εξοπλισμού
Να είστε πάντα προσεκτικοί με οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό. 

• Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα που μπορεί να πιαστούν στα μηχανήματα.
• Πριν συναρμολογήσετε, καθαρίσετε, ή αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό 

εξοπλισμό
1. Σβήστε τη συσκευή.
2. Σβήστε το διακόπτη του κυκλώματος*, το διακόπτη τοίχου ή βγάλτε την πρίζα.

• Για να μεταφέρετε καυτά ταψιά, βάλτε τα σε ένα καρότσι. Μη μεταφέρετε τα ταψιά με τα 
χέρια σας. Μπορεί να στάξουν νερό στα πατώματα και έτσι κάποιος μπορεί να γλιστρήσει.

• Αν υπάρχει νερό στο πάτωμα γύρω από το μηχάνημα, σφουγγαρίστε το.
• Ακολουθείτε πάντα διαδικασίες κλειδώματος και επισήμανσης στην εγκατάσταση εργασίας 

σας.

Προφυλάξεις Ασφάλειας Τροφίμων
Για να αποφύγετε μολύνσεις, καθαρίστε και αποστειρώστε ταψιά και εξοπλισμό πριν τη χρήση τους.

Οδηγίες για Ασφαλή Λειτουργία
1. Ελέγξτε ότι οι πηγές ενέργειας στον τοίχο και στο μηχάνημα είναι σβηστές. 
2. Ανάψτε τη συσκευή και προθερμάνετε για 10 λεπτά για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφο 

μαγείρεμα.  (Σ’αυτό το διάστημα, η γεννήτρια ατμού θα γεμίσει με νερό και θερμότητα.)
3. Βάλτε το φαγητό που θα μαγειρευτεί σε ταψιά.
4. Όταν το μηχάνημα εμφανίζεται να έχει προθερμανθεί, τοποθετείστε τα ταψιά με το φαγητό 

στο ιδιαίτερο τμήμα του μαγειρέματος.
5. Κλείστε την πόρτα και μανταλώστε το τμήμα. 
6. Θέστε τον χρονομετρητή στον κατάλληλο χρόνο για το φαγητό που μαγειρεύετε. 
7. Μην ανοίγετε την πόρτα ενώ ο φούρνος μαγειρεύει με πίεση*.
8. Περιμένετε μερικά λεπτά πριν ανοίξετε την πόρτα του τμήματος, έτσι ώστε να εκτονωθεί η 

πίεση. 
9. Αδειάστε την περιοχή γύρω από το φούρνο πριν ανοίξετε. 
10. Σταθείτε στο πλάι του μηχανήματος και ανοίξτε το ιδιαίτερο τμήμα. 

(συνεχίζεται)



ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ ι α  Ε ρ Γ α ζ ο μ Ε ν ο υ ς  ς Ε  υ π η ρ Ε ς ι Ε ς  Δ ι α τ ρ ο φ η ς

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Οι οδηγίες για την Ασφάλεια Εξοπλισμού αποτελούν γενικές κατευθυντήριες. Οι τελικές διαδικασίες για τη χρήση και τον καθαρισμό του εξοπλισμού 
θα πρέπει να ακολουθούν τις εξειδικευμένες συμβουλές του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Ελέγξτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή στο χώρο 
εργασίας σας ή ρωτήστε τον προϊστάμενό σας για συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον εξοπλισμό. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα ασφάλειας φαγητού και εξοπλισμού, επισκεπτείτε την ιστοσελίδα www.mafoodsafetyeducation.info

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΑΤΜΟΥ (συνεχίζεται)

11. Χρησιμοποιήστε γάντια κουζίνας για να βγάλετε προσεκτικά τα ζεστά ταψιά από τον φούρνο.
12. Απομακρύνετε πάντα τα πάνω ταψιά πρώτα, και μετά τα κάτω. 
 (Αυτό θα σας προφυλάξει από τυχόν έγκαυμα.)

Οδηγίες για Ασφαλές Καθάρισμα
1. Απομακρύνετε όλο το έτοιμο φαγητό από το φούρνο όταν τελείωσετε τη χρήση του φούρνου για την 

ημέρα ή αν το φαγητό έχει λερώσει το ιδιαίτερο τμήμα. 
2. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή και αφήστε τη μονάδα να κρυώσει τελείως. Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά.
3. Ελέγξτε ότι ο ανεμιστήρας έχει σταματήσει να λειτουργεί και ότι ο φούρνος είναι σβηστός και εκτός 

πρίζας. 
4. Απομακρύνετε όλες τις σχάρες. 

• Πλύντε τις σχάρες με μια βούρτσα στο νεροχύτη χρησιμοποιώντας καθαρό νερό και ήπιο 
απορρυπαντικό ή χρησιμοποιήστε το πλυντήριο πιάτων.

• Ξεβγάλτε καλά.
5. Εντός του ιδιαίτερου τμήματος του φούρνου:

• Απομακρύνετε οποιοδήποτε φαγητό έχει κολλήσει με μια πλαστική ξύστρα κουζίνας και μίγμα 
καυτού νερού και ήπιου απορρυπαντικού. 

• Ξεβγάλτε καλά.
• Ελέγξτε ότι οι τρύπες στεγνώματος στο πίσω μέρος του ιδιαίτερου τμήματος είναι καθαρές και 

ανοιχτές.
• Κλείστε την πόρτα, βάλτε το μηχάνημα στην πρίζα, και ανάψτε το φούρνο για μερικά λεπτά.
• Ανοίξτε την πόρτα και αφήστε να στεγνώσει στον αέρα. 

6. Βγάλτε τη μονάδα ξανά από την πρίζα.
7. Επανατοποθετείστε τις σχάρες στο ιδιαίτερο τμήμα του φούρνου.
8. Καθαρίστε το εξωτερικό του φούρνου. 

• Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί, ήπιο απορρυπαντικό, και ζεστό νερό. 
• Διατηρήστε το νερό και το απορρυπαντικό μακριά από τον πίνακα ελέγχου και τα ηλεκτρικά μέρη.
• Μην χρησιμοποιείτε λάστιχο νερού ή μεθόδους καθαρισμού με ατμό. 
• Αφήστε την πόρτα λίγο ανοιχτή έτσι ώστε να μη δημιουργηθεί υγρασία στο ιδιαίτερο τμήμα.

ΟΡΙΣΜΟΙ
* Διακόπτης κυκλώματος – Ένας διακόπτης κυκλώματος σταματάει αυτόματα τη ροή του ρεύματος όταν το 

ηλεκτρικό κύκλωμα υπερφορτώνεται. Μπορείτε επίσης να σβήσετε τον διακόπτη κυκλώματος δια χειρός ανά 
πάσα στιγμή.

*  Μαγείρεμα υπό πίεση – Μια μέθοδος μαγειρέματος κατά την οποία το φαγητό μαγειρεύεται 
χρησιμοποιώντας ατμό σε συγκεκριμένα επίπεδα πίεσης. Όσο υψηλότερη η πίεση, όσο υψηλότερη η 
θερμοκρασία κατά την οποία βράζει το νερό, ο παγιδευμένος ατμός μαγειρεύει το φαγητό σε λιγότερο χρόνο 
από τις συμβατικές μεθόδους ατμού.



ELEMENTARY & SECONDARY
Massachusetts Department of

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 (FEAST)

Δημιουργήθηκε από το το UMass Isenberg School of Management, το Τμήμα Διαχείρισης Φιλοξενίας και Τουρισμού, το Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα Διατροφής της Υπηρεσίας Προεκτάσεων (UMass Extension), το Υπουργείο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της Μασσαχουσέττης, Γραφείο Διατροφής, Υγείας και Ασφάλειας. Η Υπηρεσία UMass Extension του πανεπιστημίου αποτελεί φορέα και 
εργοδότη που παρέχει ίσες ευκαιρίες, με τη συνεργασία του Υπουργείου Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Επικοινωνήστε με το τοπικό 
γραφείο του UMass Extension για πληροφορίες σχετικά με διευκολύνσεις σε περιπτώσεις αναπηρίας ή με το Διευθυντή του UMass Extension 
αν έχετε παράπονα σχετικά με διακρίσεις, 413-545-4800. Ανανεώθηκε 4/08

Ερωτήσεις Επανάληψης: ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΑΤΜΟΥ
Κυκλώστε την απάντηση που περιγράφει καλύτερα τις διαδικασίες ασφαλούς λειτουργίας που σχετίζονται με τη 
χρήση και τον καθαρισμό ενός φούρνου με πίεση ατμού.

1. Ποια είναι η κατάλληλη διαδικασία αφαίρεσης ενός έτοιμου προϊόντος από το φούρνο πίεσης ατμού;
α.  Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου και αφαιρέστε αμέσως τα ταψιά.
β.  Περιμένετε να εκτονωθεί η πίεση, σταθείτε στο πλάι του φούρνου, ανοίξτε την πόρτα του τμήματος και μετά 

χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου για να αφαιρέσετε τα ταψιά από το φούρνο.
γ.  Ελέγξτε το χρονομετρητή και περιμένετε μερικά λεπτά. Μετά ανοίξτε την πόρτα του φούρνου και αφαιρέστε τα 

ταψιά.
δ.  Ελέγξτε το χρονομετρητή και αφαιρέστε τα ταψιά με τα γάντια φούρνου.

2. Όταν το προϊόν είναι έτοιμο, γιατί πρέπει να αφαιρέσετε πρώτα το πάνω ταψί;
α.  Είναι έτοιμο πάντα πρώτο.
β.  Επειδή το υγρό εξατμίζεται, δε θα είναι τόσο βαρύ όσο το άλλα ταψιά.
γ.  Αυτό θα σας βοηθήσει να προφυλαχτείτε από τυχόν έγκαυμα.
δ.  Έτσι ώστε να ελέγξετε για να βεβαιωθείτε ότι και τα άλλα ταψιά είναι έτοιμα.

3. Αν ο φούρνος με πίεση ατμού δουλεύει κανονικά και δείτε νερό στο πάτωμα γύρω από το φούρνο
α.  Ειδοποιήστε τον προϊστάμενό σας για άμεση βοήθεια.
β.  Σφουγγαρίστε το.
γ.  Σβήστε το μηχάνημα.
δ.  Φτιάξτε το μηχάνημα.

4. Ο καλύτερος τρόπος για να καθαρίσετε το φούρνο με πίεση ατμού είναι να ελέγξετε ότι ο φούρνος είναι στη 
θέση OFF και μετά

α.  Τρίψτε το εσωτερικό του ιδιαίτερου τμήματος του φούρνου με σαπουνόνερο, ξεβγάλτε και περάστε το με ένα 
νωτισμένο πανί.

β.  Περιμένετε να κρυώσει ο φούρνος, καθαρίστε το εσωτερικό του ιδιαίτερου τμήματος του φούρνου, ελέγξτε τις 
τρύπες στεγνώματος, αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη για να στεγνώσει το εσωτερικό.

γ.  Ανάψτε το φούρνο για μερικά λεπτά, μετά περάστε τον με ένα νωτισμένο πανί.
δ.  Περιμένετε να κρυώσει ο φούρνος και μετά αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη για να στεγνώσει το εσωτερικό.


