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ИНСТРУКЦИЯ
за условията на съхранение на различните видове храни

1. Сухи продукти (брашно, грис, макаронени изделия, прахообразни
полуфабрикати, сушени плодове и зеленчуци, подправки и др.),
растителни масла, стерилизирани консерви (не изискващи температурен
режим на съхранение) се съхраняват на обособени места при липса на
директна
ректна слънчева светлина, осигурена циркулация на въздуха, при
стайна температура. Не се допуска съхранение на продукт
продукти
и директно
върху пода. В помещението,
нието, отделните групи храни се съхраняват на
отделни, обособени за целта места.
2. Пресни плодове и зеленчуци се съхраняват на обособено за целта място,
отделно от другите храни. Съхраняват се неподложени на пряка слънчева
светлина, при хладилни условия или стайна температура. Не се допуска
съхранение направо върху пода. По
По-бавно
бавно развалящите могат да се
предлагат в продължение на няколко дни за продажба. Не се допуска
продажбата на развалени плодове и зеленчуци.
3. Месните продукти се съхраняват при температури от 0 до + 4 градуса.
4. Мляко, млечни продукти и продукти с растителни мазнини се съхраняват
при температура от
т 0 до + 4 градуса и срокове определени от
производителя.
5. Яйца при температура определена от производителя, но не попо-висока от
+ 18 градуса.
Охладените се съхраняват при температура от 0
6. Риба и рибни продукти.. Охладените
до + 4 градуса и срок на реализация,
реализация определен от производителя.
7. Безалкохолни, алкохолни напитки, води и пиво се съхраняват при стайна
температура, неподложени на пряка слънчева светлина, срок на
съхранение, определен от производителя и разположени на
определените за целта места.
8. Сладолед-съхранява се при температура не по-висока
висока от минус 18
градуса, срок на реализация определен от производителя.
9. Сладкарски и захарни изделия
изделия-охладени при температура
ература от 0 до + 4
градуса; тези, които не изискват температурен режим на съхранение се
съхраняват при стайна ттемпература,
емпература, неподложени на пряка слънчева
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светлина и срок на реализация определен от производителя.
10.Хляб
Хляб и тестени изделия - замразените се съхраняват при температура не
по-висока
висока от минус 18 градуса; охладени от 0 до + 4 градуса; тези, които
не изискват температурен режим на съхранение се съхраняват при
стайна температура, неподложени на пряка слънчева светлина и срок на
реализация определен от производителя.
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