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1.Scop şi domeniul de aplicare
Prezenta Instructiune de lucru reglementeaza modul de utilizarea a uleiului in procesele de prajire.
2. Definiţii şi prescurtări
MG = Manager
RMC = Reprezentantul Managementului Calitatii
RA = Responsabil de activitate
SDBA = Sef departament bloc alimentar
3. Responsabilitati
Responsabil de proces = SDBA
Echipa de proces
= RMC, SDBA, RA implicati
4. Descriere
Uleiul folosit pentru prajire (cartofi, carne, peste etc) se schimba in cazul in care la controlul vizual se
constata ca are aspect necorespunzator; Friteuza de prajire se igenizeaza corespunzator inainte ca
schimbul de ulei sa fie efectuat;
Starea de uzura a uleiului prajit se monitorizeaza zilnic prin control vizual (uleiul trebuie sa fie
limpede, fara particule in suspensie sau depuneri in cuva de prajire ) si prin deteminarea compusilor
polari, prin sondaj, de minimum 4 ori/luna la schimbarea uleiului, folosind teste rapide (valoarea
determinata a compusilor polari nu trebuie sa depaseasca pragul de 24% din continutul total al
uleiului);
Nu este permisa incorporarea in produsele finite a grasimilor care au fost folosite la prajire;
Monitorizarea starii de uzura uleiului de prajire si schimbul acestuia se inregistreaza in:
F-IL-AD - 01 - 1- Fișă verificare a uleiului de prajit
5. Înregistrări si anexe relevante pentru SMI/SMCSM
Denumire înregistrare
Fișă verificare a uleiului de prajit

Cod
F-IL-AD - 01 - 1

6. Documente aplicabile cu procesul
Denumire document
Controlul informatiilor documentate - documente
Controlul informatiilor documentate - înregistrări
Intocmit RMC
Aprobat Manager

la
SDBA

Se păstrează
durata
1 an
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