DO

Com o intuito de disponibilizar aos seus clientes
produtos seguros e com qualidade, a Maxi tem
um depar tamento de Qualidade e Segurança
Alimentar (QSA) que garante o controlo
de qualidade e segurança alimentar dos produtos,
desde o produtor até ao consumidor final.
Este controlo implica inspecções físicas,
análises laboratoriais e sensoriais, instalações
e equipamentos adequados.
Com este guia, a Maxi pretende dar alguns
conselhos aos seus clientes para que consigam
manter os produtos alimentares adquiridos, com
os mesmos padrões de qualidade e segurança,
até ao momento do seu consumo.
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de produtos
alimentares

Armazenamento
de produtos
alimentares

Conservação
de Produtos
Alimentares

É fundamental um acondicionamento correc to
dos produtos nos veículos de transpor te.

Os alimentos devem ser armazenados segundo
as temperaturas e condições presentes no rótulo.

Os produtos alimentares devem ser transpor tados
a temperaturas adequadas e no menor tempo
possível.

Os que necessitam de frio devem ser armazenados
no frigorífico ou no congelador, o mais rapidamente
possível após a sua aquisição.

O frigorifico deve ser aber to o menor número
de vezes, no menor tempo possivel, de forma
a evitar a alteração da temperatura. Por exemplo,
quando arrumar as suas compras, coloque
os alimentos todos de uma só vez.

Os que necessitam de frio devem ser colocados
em caixas térmicas, de forma a evitar o crescimento
de microorganismos e a perda das características
de frescura próprias do produto.

O frigorífico deve estar organizado de modo a que
o ar circule com facilidade:
• Alimentos perecíveis - como a carne ou
lac ticinios, devem ser mantidos nas zonas mais
frias do frigorífico, geralmente nas prateleiras
superiores.
• Alimentos cozinhados - devem ser guardados nas
prateleiras do meio
• Frutas e legumes - devem ser colocados nas zonas
menos frias, geralmente na prateleira inferior ou
nas gavetas inferiores

É impor tante deixar espaço entre os alimentos para
facilitar a circulação do ar e não guardar alimentos
que ainda estejam quentes.
Na tabela abaixo, indicamos as temperaturas
aconselháveis para vários alimentos frescos
e congelados.
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Conser vas
A nanás
Queijo Seco
B ananas
Chouriço
Limões
Queijo Tipo Flamengo
Ilha
L aranja
Tangerina
Pepino
Queijo da Ser ra
Roq uefor t
Camem ber t
B atatas
Pêras
Tomate
Man teiga
Natas

A bóbora

Charcu taria
Fiam bre
Queijo Fresco
Caça
Aves
Sumos de Fr u ta
Car ne Fresca
Car ne Picada
P ratos Cozin hados

Leite
Iog ur te

Pêssego
B eringela
Cou ves
Feijão Verde

Cenouras
Cerejas
Morangos
Pastelaria

Pei xes
Marisco

-10º
-18 º

Car ne Congelada em Quar tos
Carcaças de Coelho, O vinos ,
Suínos e Aves Congeladas

-20º

Pei xes Congelados , Car nes em Peças
Congeladas , Leg umes Congelados ,
P ratos Cozin hados , Gelados

Um alimento que foi descongelado não deve
voltar a ser congelado.
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