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PARC E RI A

Vem 21: mais que 
um novo ano, uma 
nova chance

Com a forte crença de que 2021 

será uma nova oportunidade para 

o nosso setor, a ABIP criou o 

projeto Vem 21. No Rio Grande 

do Sul, a ideia foi corealizada com 

o Sindipan-RS, com patrocínio da 

Motasa, Moinho do Nordeste, 

Orquídea e Pan Fácil. A proposta 

da ação conjunta é unir o setor de 

panificação para acreditar e 

investir em um novo ano.

Que seja 
lindo o seu













Presente de Natal
e Ano Novo
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2020 foi um ano difícil. Além das dificuldades 

tradicionais (rotatividade dos colaboradores, altos 

custos, margem de lucro pequena, dentre outras), 

tivemos a pandemia pelo Coronavírus.  Sobre a doença 

Covid-19 já falamos e ouvimos bastante, logo, resolvi 

preparar um presente de Natal: um resumo de Boas 

Práticas para vocês guardarem para utilizar em suas 

atividades, vamos lá?

Recebimento de insumos perecíveis:

Até 7°C, resfriados       Mínimo -12°C, congelados

Registro obrigatório, por amostragem

Manutenção dos alimentos - dentro da operação

- Resfriados em pista fria, gelo, pasthru; abaixo de 5°C  

- Quentes; em banho maria, estufas, passthru; mínimo 60°C 

Registro obrigatório, por amostragem

Armazenamento

- Resfriados em geladeira, bancadas, vitrines, câmaras, 

abaixo de 5°C ou segundo o rótulo

- Congelados em freezer, câmaras de congelamento; 
mínimo -18°C ou segundo o rótulo

Registro obrigatório, mínimo em dois turnos de trabalho 

Manutenção dos alimentos – distribuição - buffet

Resfriados em pista fria, gelo; abaixo de 5°C  

Quentes; em banho maria, estufas, passthru; mínimo 60°C 

Registro obrigatório, início e final da distribuição

Cozimento e reaquecimento – tratamento térmico

Mínimo de 70°C 

Registro obrigatório, por amostragem

Os alimentos devem resfriar rapidamente, de 60°C 

para 10°C, em até 2h 

Óleos

Máximo de 180°C  

Deve ser realizado sob refrigeração, abaixo dos 5°C ou sob 

ação do calor, no fogão ou microondas.

- Alimentos secos fechados, na embalagem de origem; 

segundo o rótulo.

- Secos abertos; 1/3 da validade que falta para vencer

- Resfriados; 5 dias, abaixo de 4°C.

- Congelados, em no mínimo -18°C. Não há prazo de 

validade definido em legislação. Há combinação (acordo) 

de 30 dias.

- Dados mínimos de uma e�queta para alimentos 

elaborados na empresa: nome do alimento, data de 

elaboração e de validade.

Etapas de processo:

- Seleção e descarte

- Lavagem em água corrente

- Preparação do cloro

- Molho no cloro

- Enxágue em água corrente

Lembrar:

- Quan�dade de cloro e tempo de molho ler as orientações 

no rótulo!

- O produto clorado deve ter registro na ANVISA, ser sem 

perfume e todas as orientações de uso em alimentos deve 

estar descrita no rótulo.

Uniforme limpo, asseio corporal, unhas curtas e sem 

esmaltes, sem adornos, sem barba ou bigode, não fumar de 

uniforme, higiene de mãos frequente, não tossir ou espirrar 

sobre os alimentos, cabelos totalmente protegidos.

Comece 2021 de pé direito! Continue observando 

os cuidados frente ao Coronavírus e também siga as 

orientações sanitárias para garantir a elaboração de 

alimentos seguros. Planeje encontros de repasse de 

conhecimento com a equipe e reforce cada aspecto, 

pois eles podem fazer a diferença!

Espero que tenham gostado do resumo! Aproveito 

para desejar a todos um feliz Natal e Ano Novo, com 

muita paz e luz.

Temperaturas

Descongelamento

Prazos de validade

Higiene de Hortifruti

Conduta dos Colaboradores

Aspectos Básicos Sanitários

Resfriamento
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