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PENDAHULUAN 
  

Tidak peduli yang ANSI/CFP (ServSafe ®, National Registry makanan 
layanan profesional (NRFSP ®), SafeMark ® makanan manajer atau 
Nasional Asosiasi kesehatan lingkungan (NEHA ®) / Prometric ®), disetujui 
tes Anda ambil panduan ini akan membantu Anda akan membantu Anda 
mempersiapkan untuk ujian.  

Makanan keamanan manajer ANSI CFP sertifikasi ujian panduan belajar 
didasarkan pada kode makanan FDA (Food and Drug Administration) 2009 
dengan 2011 penambahan kode makanan FDA (Food and Drug 
Administration). Negara Anda mungkin tidak telah mengadopsi kode aktif 
namun begitu setelah kelas/ujian Harap Tinjau makanan lokal, Kabupaten 
atau negara kode untuk memastikan Anda mengikuti semua petunjuk. 
Panduan ini tidak menggantikan setiap makanan keamanan nasional 
publikasi (manajer makanan ServSafe ® ®, ServSafe ® Lapangan buku, 
NEHA ® dan SafeMark ®). 

Pada saat tidak ada HRBUniversal, instruktur, staf, dan situs web 
menyediakan dan peraturan atau hukum menyarankan dalam hal makanan 
kode atau makanan hukum. Silahkan hubungi lokal, county Departemen 
Kesehatan negara pada semua hal yang berkaitan dengan keselamatan 
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makanan Anda beroperasi di daerah Anda dan berkonsultasi dengan 
Dewan hukum Anda. 
  
Topik yang dibahas adalah: 

  Menyediakan makanan yang aman 

  Bentuk kontaminasi 

  Handler Safe makanan 

  Aliran makanan: menerima & penyimpanan, persiapan dan layanan 

  Sistem manajemen keamanan pangan dan HACCP 

  Fasilitas sanitasi & Desain 

 Pengendalian hama 

  
Informasi lebih lanjut tentang keamanan pangan & bentuk-bentuk yang 
berguna dapat didownload di toko online kami secara gratis. Web link 
adalah hrbstore.info/tools-supplies/downloads.  
  
Sebelum kelas silahkan luangkan waktu untuk melihat-lihat panduan 
belajar dan mengambil tes praktek. Tes praktek akan membantu Anda 
memahami bagaimana mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam 
ujian ANSI CFP. Membaca pertanyaan Anda. Baca mereka beban untuk 
diri sendiri. Satu kata dapat mengubah arti lengkap dari pertanyaan. Anda 
selalu ingin jawaban yang paling benar. 
  
Kami menyarankan Anda mencetak halaman 3 – 26 dan membawa ke 
kelas pelatihan Anda untuk mengikuti bersama dengan pelatih.  
  
Informasi lebih lanjut tentang keamanan pangan & bentuk-bentuk yang 
berguna dapat didownload di toko online kami secara gratis. Web link 
adalah hrbstore.info/tools-supplies/downloads.  
  
  
  
  

MENYEDIAKAN MAKANAN YANG AMAN 

  
Penyakit bawaan makanan penyakit yang dibawa atau dikirim kepada orang-orang 
dengan makanan. 
  
Wabah penyakit bawaan makanan ketika dua orang atau lebih mengalami penyakit 
yang sama setelah makan makanan yang sama. 



  
POPULASI risiko yang lebih tinggi Termasuk: bayi, anak-anak prasekolah usia, 
wanita hamil, orang tua, orang-orang yang mengambil obat-obatan, dan orang-orang 
yang serius Illinois 
  
Meskipun semua jenis makanan dapat menjadi tercemar, ada lebih baik dapat 
mendukung pertumbuhan yang cepat dari mikroorganisme daripada yang lain.  
  
Makanan ini memerlukan suhu kontrol untuk keselamatan (TCS).  
  
Makanan TCS harus tetap keluar dari Zona bahaya (41 °-135 °) mencegah 
pertumbuhan mikroorganisme dan produksi racun. 
  
Makanan TCS termasuk susu, telur, kerang, ikan, daging, daging alternatif, bawang 
putih tidak diobati & campuran minyak, kentang panggang, taoge mentah, dimasak 
beras, memotong tomat, potong Melon dan makanan disiapkan. 
  
TIGA jenis CEMARAN (bahaya) 
  

   BIOLOGIS-bakteri, Virus, parasit, jamur, racun alam  
   KIMIA-Cleaners, pembersih, beracun Metal dari bebas layanan makanan kelas 

peralatan dan peralatan masak, pestisida  
   FISIK – benda asing – rambut, kaca, kertas, serutan logam 

  
Pusat penyakit CONTROL (CDC) TOP lima alasan DIDOKUMENTASIKAN Untuk 
wabah:  
  
1. membeli makanan dari sumber-sumber yang tidak aman 
2. gagal untuk memasak makanan cukup 
3. memegang makanan pada suhu yang salah 
4. terkontaminasi peralatan 
5. miskin kebersihan pribadi 
  
EMPAT CARA MAKANAN MENJADI TERCEMAR 

1.waktu-Temperature Control-TCS makanan yang tersisa di zona bahaya untuk > 4 
jam 

2.Cross kontaminasi kontaminan menyeberang ke makanan yang tidak akan diolah 
lebih lanjut 

3.penangan miskin pribadi kebersihan makanan menyebabkan penyakit bawaan 
makanan 

4.miskin pembersihan & sanitasi 
  
  
  
  
  



  
  
  
SIAP UNTUK MAKAN MAKANAN ADALAH ITEM YANG DAPAT DIKONSUMSI 
TANPA LEBIH LANJUT  

Persiapan, mencuci & masakan 
  

Siap-untuk-makan makanan termasuk: 
     Makanan yang dimasak 
     Dicuci buah dan sayuran 
     Daging Deli 
     Roti 
     Gula, rempah-rempah dan bumbu 

  
MENJAGA makanan aman & pelatihan 
  

Fokus pada langkah-langkah  
         Mengendalikan waktu dan suhu 
         Mencegah kontaminasi silang 
         Kebersihan pribadi yang berlatih 
         Membeli dari pemasok yang disetujui, terkemuka 
         Pembersihan dan sanitasi 

  
Pelatihan dan Monitoring 

     Melatih staf untuk mengikuti prosedur keselamatan makanan 
     Memberikan pelatihan awal dan berkelanjutan 
     Semua staf menyediakan makanan secara umum  

pengetahuan tentang keselamatan 
     Memberikan pelatihan keselamatan kerja makanan tertentu  
     Melatih staf secara teratur 
     Memantau staf untuk memastikan mereka mengikuti prosedur 
     Dokumen pelatihan 

  
INSTANSI PEMERINTAH 
  

• Makanan dan Drug Administration (FDA) memeriksa semua makanan kecuali 
daging, unggas, dan telur. Badan ini juga mengatur makanan yang diangkut di 
seluruh negara bagian. Selain itu, badan masalah FDA makanan kode, yang 
memberikan rekomendasi untuk peraturan keamanan makanan.  

• US Department of Agriculture (USDA) mengatur dan memeriksa daging, unggas, 
dan telur. Ini juga mengatur makanan yang melintasi batas-batas negara atau 
melibatkan lebih dari satu negara. 

• Badan-badan seperti Centers for Disease Control dan pencegahan (CDC) dan 
layanan kesehatan masyarakat U. S. (PHS) melakukan penelitian penyebab 
wabah penyakit bawaan makanan. 



• Negara dan setempat berwenang menulis atau mengadopsi kode yang mengatur 
ritel dan jasa makanan operasi. 



  
  

  

BENTUK CONAMINATION 
  
BAGAIMANA KONTAMINASI TERJADI 
  

• Kontaminasi yang berasal dari berbagai tempat. 
• Kontaminan dapat menyebabkan penyakit bawaan makanan atau mengakibatkan 

cedera fisik. 
• Kontaminan yang ditemukan pada hewan kita menggunakan untuk makanan, air, 

air, kotoran, dan terjadi secara alami dalam makanan, seperti tulang ikan. 
• Makanan dapat terkontaminasi sengaja. 
• Sebagian besar makanan yang tercemar sengaja. 
• Contoh disengaja kontaminasi meliputi: foodhandlers yang tidak mencuci tangan 

setelah menggunakan toilet, dan kemudian mencemari makanan dan permukaan 
dengan kotoran dari jari mereka; foodhandlers yang lulus kontaminan melalui 
penyakit 

  
  
Infeksi bawaan makanan dapat terjadi ketika seseorang kebanyakan makan makanan 
yang mengandung patogen, yang 
kemudian tumbuh di usus dan menyebabkan penyakit.  
  

Gejala umum penyakit bawaan makanan 
         Diare 
         Muntah 
         Demam 
         Mual 
         Perut kram 
         Penyakit kuning (menguningnya kulit dan mata) 

  
Onset kali  

         Tergantung pada jenis penyakit bawaan makanan 
         Dapat berkisar dari 30 menit sampai 6 minggu 

  
  
INTOKSIKASI bawaan makanan hasil ketika seseorang makan makanan yang 
mengandung racun (racun) diproduksi oleh patogen yang ditemukan pada makanan 
atau yang adalah hasil dari kimia kontaminasi. Biasanya gejala muncul dengan cepat, 
dalam beberapa jam. 
  
Bakteri adalah yang terbesar mencemarkan keprihatinan biologis. Bakteri yang 

ditemukan di mana-mana dan di bawah kondisi yang menguntungkan, mereka dapat 

berkembang biak sangat cepat jika kondisi lemak TOM benar. 



Singkatan Lemak TOM singkatan: 

                                 Food - bakteri paling membutuhkan nutrisi untuk bertahan hidup. Makanan 

TCS mendukung pertumbuhan bakteri yang lebih baik daripada jenis lain 

dari makanan. 

                                 Acidity - bakteri tumbuh terbaik dalam makanan yang mengandung asam 

sedikit atau tidak ada pada pH skala yang berkisar dari 0 sampai 14.0 

asam basa. Bakteri tumbuh tepat di tengah-tengah lebih cepat - 4.6pH - 

7.5pH. 

                                 

                                 Temperature - bakteri tumbuh pesat antara 41˚F dan 135˚F (5˚C dan 57˚C). 

Rentang ini dikenal sebagai zona bahaya suhu. Pertumbuhan bakteri 

terbatas ketika makanan diadakan di atas atau di bawah zona bahaya 

suhu.  

                                 Time - bakteri membutuhkan waktu untuk tumbuh. Bakteri waktu lebih 

banyak menghabiskan di zona bahaya suhu, kesempatan yang lebih 

besar yang mereka miliki untuk tumbuh ke tingkat yang aman. Bakteri 

ganda setiap 20 menit di TDZ. 

                                 Oxygen - beberapa bakteri membutuhkan oksigen untuk tumbuh, sementara 

orang lain tumbuh ketika oksigen tidak ada (ROP). 



                                 Oisture M- jumlah kelembaban tersedia dalam makanan disebut aktivitas air 

(aw). Aw skala berkisar rom 0.0 untuk 1.0. Semakin tinggi nilai, 

kelembaban lebih tersedia dalam makanan.  

Waktu & suhu adalah hal yang termudah bagi kita untuk mengontrol. 

  
UTAMA BAKTERI YANG MENYEBABKAN PENYAKIT FOODBOURN 
  
FDA telah mengidentifikasi tiga jenis bakteri yang menyebabkan penyakit parah dan 
sangat menular. 
  

         Salmonella Typhi 
o Salmonella Typhi hanya hidup di manusia. 
o Orang-orang dengan demam tifoid membawa bakteri dalam aliran darah 

dan saluran usus mereka. 
o Makan hanya sejumlah kecil bakteri ini bisa membuat orang sakit. 
o Tingkat keparahan gejala tergantung pada kesehatan orang dan jumlah 

bakteri yang dimakan. Bakteri itu sering tinja seseorang selama minggu 
setelah gejala berakhir. 

         Shigella spp. 
o Shigella spp. ditemukan dalam kotoran manusia dengan penyakit. 
o Penyakit yang paling terjadi ketika orang-orang makan atau minum 

terkontaminasi makanan atau air. 
o Lalat juga dapat mentransfer bakteri dari tinja makanan. 
o Makan hanya sejumlah kecil bakteri ini bisa membuat orang sakit. 
o Tingkat tinggi bakteri itu sering tinja seseorang selama minggu setelah 

gejala berakhir. 
         Enterohemorrhagic dan shiga penghasil racun Escherichia coli 

o Enterohemorrhagic dan shiga penghasil racun E. coli dapat ditemukan di 

usus sapi. 
o Itu juga banyak ditemukan pada orang terinfeksi. 
o Bakteri yang dapat mencemari daging selama penyembelihan. 
o Makan hanya sejumlah kecil bakteri yang dapat membuat orang sakit. 
o Setelah dimakan, menghasilkan racun dalam usus, yang menyebabkan 

penyakit. 
o Bakteri itu sering tinja seseorang selama minggu setelah gejala berakhir. 

  
Virus adalah yang terkecil dari cemaran mikroba. Sementara virus tidak dapat 
mereproduksi dalam makanan, sekali dikonsumsi akan menyebabkan penyakit. Virus 
menyebar dari orang ke orang, orang untuk makanan, dan orang untuk makanan 
kontak permukaan. Berlatih baik kebersihan pribadi dan meminimalkan tangan 
telanjang kontak dengan siap - untuk - makan dapat membantu mempertahankan 
melawan penyakit bawaan makanan virus. 



  
Lokasi 

o Dibawa oleh manusia dan hewan. 
  Memerlukan sejumlah hidup untuk tumbuh 
  Tidak tumbuh dalam makanan 
  Dapat ditransfer melalui makanan dan tetap infeksi dalam makanan 

Sumber 
o Makanan, air, atau permukaan terkontaminasi. 
o Biasanya terjadi melalui rute oral tinja. 
  

Kehancuran 
o Tidak dihancurkan oleh memasak temperatur normal. 
o Kebersihan pribadi yang baik harus dipraktekkan ketika menangani 

makanan dan makanan-kontak permukaan. 
o Quick removal dan pembersihan muntah adalah penting 

  
FDA telah mengidentifikasi 2 virus yang sangat menular dan dapat menyebabkan 
penyakit parah. 
  

o Hepatitis A  

         Hepatitis A terutama ditemukan dalam tinja orang-orang yang 
terinfeksi dengan itu.  

         Virus dapat mencemari air dan berbagai jenis makanan.  
         Hal ini umumnya terkait dengan siap-untuk-makan makanan. 

Namun, itu juga telah dikaitkan dengan kerang dari air yang 
terkontaminasi. 

         Virus sering dipindahkan ke makanan ketika makanan terinfeksi 
penangan menyentuh makanan atau peralatan dengan jari-jari 
yang memiliki kotoran pada mereka.  

         Makan hanya sejumlah kecil virus dapat membuat orang sakit.  
         Orang yang terinfeksi mungkin tidak menunjukkan gejala selama 

minggu tetapi bisa sangat menular.  
         Memasak tidak merusak Hepatitis A. 

  
o Norovirus  

         Seperti hepatitis A, Norovirus sering dikaitkan dengan makanan 
siap-untuk-makan.  

         Ini juga telah dikaitkan dengan air yang terkontaminasi.  
         Norovirus sering ditransfer ke makanan ketika foodhandlers 

terinfeksi menyentuh makanan atau peralatan dengan jari-jari yang 
memiliki kotoran pada mereka. 

         Makan hanya sejumlah kecil Norovirus dapat membuat orang 
sakit. Hal ini juga sangat menular.  

         Orang menjadi menular dalam beberapa jam setelah makan itu.  



         Virus ini sering dalam feces seseorang untuk hari setelah gejala 
telah berakhir. 

  
  
Makanan penangan didiagnosis dengan penyakit dari Hepatitis A atau 
Norovirus tidak harus bekerja dalam sebuah operasi sementara mereka 
sakit. 

  
  
Parasit adalah organisme yang memerlukan sejumlah hidup untuk bertahan hidup. 
Tepat memasak dan pembekuan membunuh parasit. 
  

Lokasi 
o Memerlukan tuan rumah untuk hidup dan mereproduksi 

Sumber 
o Seafood, permainan liar, dan makanan yang diproses dengan air yang 

terkontaminasi, seperti menghasilkan 
Pencegahan 

o Membeli makanan dari disetujui, pemasok terkemuka 
o Masak makanan suhu internal minimal yang diperlukan 

o Ikan yang akan disajikan mentah atau kurang matang, harus dibekukan 

dengan benar oleh produsen 
  
Jamur ,seperti cetakan dan ragi umumnya bertanggung jawab untuk memanjakan 
makanan dan jarang menyebabkan penyakit. Mereka dapat tumbuh dalam kondisi 
hampir apapun tetapi tumbuh dengan baik di makanan asam. Beberapa cetakan, 
namun dapat menghasilkan racun berbahaya. Ragi dapat merusak makanan cepat dan 
akan menghasilkan bau atau rasa alkohol. Makanan dimanjakan oleh ragi juga harus 
dibuang. 
  
Ragi, jamur, dan jamur 

o Beberapa cetakan dan jamur menghasilkan racun 
o Membuang makanan berjamur, kecuali cetakan adalah bagian alami dari 

makanan 
o Pembelian jamur dari disetujui, pemasok terkemuka 

  
BIOLOGIS RACUN 
  
Asal 

o Alami terjadi di tanaman tertentu, jamur, dan makanan laut 
  

Racun makanan laut 
  

o SCOMBROID -Histamin toksin-Tuna, Tenggiri, Bonito Mahi Mahi adalah waktu-

suhu dilecehkan. 



o CIGUATERA - Ciguatoxin, ikan pemangsa karang (Barracuda, Kerapu, Jack, 

dan kakap) - ganggang laut. 
  

Membeli ikan dari supplier-supplier yang disetujui karena memasak atau beku tidak 
menghancurkan racun ini.  
  
  
Menghasilkan -Menghasilkan semua harus dibeli dari pemasok yang disetujui. Ini akan 
mencegah penyakit yang berkaitan dengan jamur liar, dan menghasilkan yang telah 
terkontaminasi dengan kotoran atau bahan kimia. 
  

Lengkap daftar penyakit bawaan makanan tercantum dalam lampiran. 
  
KONTAMINAN kimia bisa datang dari berbagai macam bahan termasuk logam 
beracun, pestisida, pembersihan produk, pembersih, pelumas, pertolongan pertama 
dan produk perawatan pribadi. Untuk mencegah kontaminasi, seperti memimpin dalam 
kendi timah, gunakan hanya disetujui makanan-grade peralatan & peralatan untuk 
mempersiapkan dan menyimpan makanan. Jika minuman berkarbonasi dispenser 
terinstal, dan air bersoda ini dibiarkan mengalir kembali ke jalur pasokan tembaga, itu 
bisa meluluhkan tembaga dari baris dan mencemari minuman. Hanya memungkinkan 
profesional berlisensi untuk menerapkan pestisida.  
  
  
Gejala 

o Dikonsumsi Vary tergantung pada bahan kimia 
o Kebanyakan terjadi dalam beberapa menit 
o Muntah dan diare yang khas 

  
Pencegahan 

o Hanya menggunakan bahan kimia yang disetujui untuk digunakan dalam operasi 

jasa makanan. 
o Membeli bahan kimia dari pemasok terkemuka disetujui. 
o Menyimpan bahan kimia dari daerah persiapan, area penyimpanan makanan, 

dan bidang layanan. 
o Bahan kimia harus dipisahkan dari permukaan makanan dan makanan-

kontak oleh jarak dan partisi. 
o Bahan kimia harus tidak pernah disimpan di atas permukaan makanan atau 

hubungi makanan. 
o Memakai bahan kimia untuk dimaksudkan mereka menggunakan dan mengikuti 

petunjuk produsen. 
o Hanya menangani makanan dengan perlengkapan dan peralatan yang disetujui 

untuk digunakan jasa makanan. 
o Memastikan produsen label pada wadah kimia asli dapat dibaca 
o Tetap MSDS saat ini, dan pastikan mereka dapat diakses oleh staf setiap saat. 



o   Mengikuti petunjuk produsen dan  

persyaratan peraturan setempat ketika membuang bahan kimia. 
  
KONTAMINASI fisik dapat terjadi ketika benda asing sengaja diperkenalkan ke dalam 
makanan. Kontaminan fisik umum termasuk logam serutan dari kaleng, staples, kaca 
dari bola lampu rusak, kuku, rambut, Band-Aid, kotoran, dll 
  
Gejala 

o Luka-luka ringan sampai fatal mungkin 
o Pemotongan, kerusakan gigi, yang tersendat 
o Perdarahan dan rasa sakit 

Pencegahan 
o Membeli makanan dari disetujui, pemasok terkemuka 
o Dekat memeriksa makanan yang diterima 
o Mengambil langkah-langkah untuk mencegah kontaminasi fisik, termasuk 

berlatih baik kebersihan pribadi 
  
  
Ketahanan pangan & manajemen krisis Alamat pencegahan atau penghapusan 
disengaja kontaminasi makanan. Kunci untuk melindungi makanan adalah untuk 
membuatnya sesulit mungkin untuk gangguan terjadi dengan membahas semua 
potensi manusia, INTERIOR dan eksterior elemen dalam operasi Anda 
  
Membangun tim manajemen krisis program: 

o Buat tim manajemen krisis 
o Mempersiapkan untuk berbagai jenis krisis 
o Tailored operasi Anda 
o Tes rencana Anda dan pastikan itu alamat-persiapan, penanganan sampai 

pemulihan. 
  

Menggunakan alat pertahanan FDA-Alert 
A ssure memastikan produk yang diterima dari sumber-sumber yang aman 
L OOK memantau keamanan produk di fasilitas 
E mployees tahu siapa yang di fasilitas Anda 
R eports menjaga informasi yang berkaitan dengan makanan pertahanan dapat 
diakses 
T hreat mengembangkan rencana untuk merespon aktivitas mencurigakan atau 
ancaman bagi operasi 
  
  
  

  
Menanggapi sebuah wabah penyakit bawaan makanan 

o Melatih staf pada makanan keselamatan kebijakan dan prosedur 
o Membuat daftar kontak darurat 



o Mengumpulkan informasi 
o Beritahu otoritas 
o Memisahkan produk 
o Mendokumentasikan semua informasi dengan bentuk laporan insiden penyakit 

bawaan makanan dan melatih staf untuk menggunakannya 
o Mengidentifikasi staf 
o Bekerja sama dengan pihak berwenang 
o Prosedur review 

  
Alergi makanan . Reaksi alergi dapat termasuk gatal, pengetatan tenggorokan, mengi, 
gatal-gatal, bengkak, diare, muntah, kram, dan kehilangan kesadaran atau bahkan 
kematian. Manajer dan karyawan harus menyadari yang paling umum. 
  
Makanan Allergen 

o Protein dalam makanan atau bahan beberapa orang sensitif terhadap 
o Protein ini terjadi secara alami 
o Ketika cukup alergen dimakan, reaksi alergi dapat terjadi 

  
Common Makanan Alergi 

o Susu 
o Telur 
o Ikan 
o Kerang, termasuk lobster, udang, dan kepiting 
o Gandum 
o Kedelai 
o Kacang 
o Tanaman kacang-kacangan, seperti almond, kenari, dan pecan 

  
Anda dan karyawan Anda harus dapat memberitahu pelanggan ini dan alergen lainnya 
makanan potensial yang dapat disertakan dalam makanan yang disajikan di pendirian. 



  
  
  

FOODHANDLER AMAN 

  
PENANGAN makanan memiliki potensi untuk mencemari makanan ketika mereka telah 
didiagnosa dengan penyakit bawaan makanan, menunjukkan gejala gastrointestinal, 
telah terinfeksi lesi atau menyentuh apa pun yang bisa mengkontaminasi tangan. 
  
Manajer harus fokus pada berikut: 

o Menciptakan kebijakan kebersihan pribadi 
o Pelatihan penangan makanan pada kebersihan pribadi kebijakan dan pelatihan 

ulang secara teratur 
o Modeling perilaku yang benar setiap saat 
o Pembimbing praktik keamanan makanan 
o Merevisi kebijakan kebersihan pribadi ketika undang-undang atau ilmu 

perubahan 
  
Mencuci tangan yang tepat harus selalu dilakukan, karena tindakan sederhana seperti 
hidung memetik, atau menyentuh rambut yang dapat mencemari makanan. Hal ini 
terutama penting sebelum mulai bekerja, setelah menggunakan toilet, setelah bersin, 
batuk, Merokok, makan, minum, penanganan makanan mentah, & penanganan 
sampah. 
  
1. Hidupkan air panas - 100F minimal  
2. oleskan sabun 
3. scrub tangan & lengan untuk 10-15 detik.  
4. bilas  
5. kering dengan handuk sekali pakai atau udara kering  
6. jika sebuah pendirian menggunakan tangan yang antiseptik, itu harus disetujui 
sebagai aditif makanan FDA 
  
TANGAN ANTISEPTIK 

o Cairan atau gel yang digunakan untuk menurunkan jumlah patogen pada kulit 
o Harus mematuhi standar CFR dan FDA 
o Harus digunakan hanya setelah mencuci tangan 
o Harus tidak pernah digunakan di tempat cuci tangan 
o Harus dibiarkan kering sebelum menyentuh makanan atau peralatan 

  
Tangan: pendek & bersih kuku, luka & luka ditutupi dengan perban bersih dan sarung 
tangan atau finger cot. 
  
Sarung tangan & Jari ranjang tidak boleh digunakan sebagai pengganti mencuci 
tangan. Tangan harus dicuci sebelum meletakkan pada sarung tangan dan ketika 
mengubah pasangan baru. Sarung tangan yang digunakan untuk menangani makanan 



untuk sekali pakai dan harus pernah mencuci atau kembali. Mereka harus mengubah 
setidaknya setiap empat jam, ketika mereka menjadi kotor atau robek, atau ketika 
memulai tugas baru. 
  
Kebersihan pribadi dapat menjadi subjek yang sensitif dengan beberapa orang, tapi 
itu harus diatasi dengan setiap karyawan karena sangat penting untuk keamanan 
pangan. Semua karyawan harus mandi atau mandi sebelum bekerja dan menjaga 
rambut mereka bersih. Sebelum penanganan makanan, karyawan harus mengenakan 
pakaian bersih, sepatu yang tepat dan pengekangan rambut yang bersih atau topi.  
  
JEWLERY & CELEMEK - Mereka juga harus menghapus perhiasan dari tangan dan 
lengan. Hanya polos kawin harus diperbolehkan. Celemek harus selalu dihapus ketika 
karyawan meninggalkan persiapan makanan daerah.  
  
Makan, minum, Merokok, permen karet atau tembakau tidak akan diizinkan ketika 
mempersiapkan, melayani atau bekerja di tempat-tempat makanan-prep. 
  
  
  
KARYAWAN PENYAKIT 
  

o Membatasi karyawan dari bekerja dengan atau di sekitar makanan jika mereka 
memiliki sakit tenggorokan dengan demam. • jika melayani populasi risiko tinggi 
– mengecualikan dengan sakit tenggorokan dan demam  

o Mengecualikan karyawan dengan aktif penyakit kuning, diare atau MUNTAH • 
harus gejala gratis selama 24 jam sebelum kembali  

o Memberitahu Departemen Kesehatan dan mengecualikan jika mereka 

didiagnosis dengan • Salmonella, E. Coli, Shigella, Hepatitis A, atau Norovirus.  



  
  
  

ALIRAN makanan: Sebuah pengantar 

  

Hindari waktu & penyalahgunaan 
TEMPATURE 
   Memantau waktu dan temperatur-
menyimpan 41° F (5° C) dan di 
bawah ini atau 135° F (57° C) dan di 
atas. 
   Pastikan benar jenis-jenis 
termometer tersedia. 
   Secara teratur merekam suhu dan 
waktu mereka diambil 
   Meminimalkan waktu yang 
menghabiskan makanan di zona 
bahaya suhu 
   Mengambil tindakan korektif jika 

tidak memenuhi standar waktu-suhu 
  
  
  
Termometer manajer alat paling penting harus mencegah penyalahgunaan suhu-
waktu. Termometer harus dicuci, dibilas dan dibersihkan, dan kering udara sebelum 
setiap penggunaan untuk mencegah kontaminasi silang. Mereka juga harus dikalibrasi 
sebelum setiap akurasi. Ketika mengukur suhu internal makanan, termometer uap 
atau probe harus dimasukkan ke dalam bagian thickest produk. 
  

   BERTANGKAI HEC - batang harus tenggelam dalam produk dari ujung ke ujung 
daerah penginderaan. Seharusnya disesuaikan kalibrasi kacang, mudah-untuk-
membaca, dan akurat dalam 2 derajat. 

   Inframerah -mengukur suhu permukaan dan tidak dapat digunakan untuk 
mengambil suhu internal 

   TERMOKOPEL & THERMASTORS digital dengan berbagai jenis probe. • 
penetrasi probe - internal suhu makanan, pencelupan probe - cairan, probe 
permukaan - permukaan.  
  

Bagaimana untuk mengkalibrasi: Dua metode 
  
Metode es 

   Mengisi wadah besar dengan serpihan es dan air dan aduk. 
   Menempatkan termometer batang atau penyelidikan ke dalam air. Tunggu sampai 

berhenti indikator. 
   Menyesuaikan termometer sehingga reads 32˚F (0˚C). 



  
Boling titik metode 

   Didihkan air keran. 
   Menempatkan termometer batang atau penyelidikan ke dalam air. 
   Menyesuaikan termometer untuk 212˚F (100˚C). 

  
Ketika menggunakan termometer: 

   Cuci, bilas, membersihkan, dan udara kering termometer sebelum dan sesudah 
menggunakannya 

   Kalibrasi mereka sebelum setiap perubahan  
akurasi 

   Memastikan bahwa termometer yang digunakan untuk mengukur suhu makanan 
akurat untuk  
+/-2° F atau + /-1° C  

   Hanya menggunakan kaca termometer jika mereka tertutup dalam casing pecah. 
  
  

Pembelian & menerima 

  
Disetujui pemasok -Telah diperiksa dan memenuhi semua yang berlaku setempat, 
negara, dan undang-undang federal. 

         Makanan harus dibeli dari pemasok disetujui, terkemuka. Pemasok ini telah 
diperiksa dan dapat menunjukkan laporan pemeriksaan. Mereka juga 
memenuhi semua yang berlaku setempat, negara, dan undang-undang 
federal. Hal ini berlaku untuk semua pemasok dalam rantai pasokan. 
Jaringan operasi Anda dapat menyertakan petani, pengirim, pengepakan, 
produsen, distributor (truk armada dan gudang) dan pasar lokal. 

         Mengembangkan hubungan dengan pemasok Anda, dan mendapatkan 
untuk mengetahui praktik keamanan makanan. Mempertimbangkan meninjau 
laporan inspeksi Pemesanan mereka. Laporan ini dapat dari US Department 
of Agriculture (USDA), makanan dan Drug Administration (FDA), atau pihak 
ketiga Inspektur. Mereka harus didasarkan pada Good Manufacturing 
Practices (GMP) atau praktek-praktek pertanian baik (GAP).  

  
Kunci DROP OFF pengiriman - Beberapa operasi jasa makanan menerima makanan 
diluar jam ketika mereka ditutup untuk bisnis. Hal ini sering disebut sebagai kunci drop 
pengiriman. Pemasok diberikan kunci atau akses lain kepada operasi untuk membuat 
pengiriman. Produk kemudian ditempatkan dalam pendingin, freezer, dan area 
penyimpanan kering. Pengiriman harus diperiksa setelah Anda tiba di operasi dan 
memenuhi kriteria yang diidentifikasi dalam slide.  

  
Pengiriman harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 

         Diperiksa pada saat kedatangan di operasi 
         Dari sumber yang disetujui 



         Ditempatkan di lokasi penyimpanan yang benar untuk  
mempertahankan suhu diperlukan  

         Telah dilindungi dari kontaminasi dalam penyimpanan 
         Yang tidak terkontaminasi  
         Disajikan dengan jujur 

  
  
Menerima -Operator harus merencanakan jadwal pengiriman mereka sehingga produk 
bisa ditangani segera 
dan benar. Karyawan yang ditetapkan untuk menerima pengiriman harus dilatih untuk 
memeriksa makanan benar juga untuk membedakan antara produk yang dapat diterima 
dan mereka yang tidak. Kemasan harus bersih dan tidak rusak, penggunaan-oleh 
tanggal saat ini, dan menunjukkan tanda-tanda tidak kesalahan penanganan. 
  
Produk harus disampaikan pada temperatur yang tepat. 

   Makanan dingin TCS – 41˚F atau lebih rendah  
o Memeriksa suhu dari daging, unggas, dan ikan - menyisipkan termometer 

batang atau probe ke bagian thickest makanan (biasanya tengah) 
o Memeriksa suhu ROP makanan (peta, vakum-dikemas, dan sous vide 

makanan) - memasukkan batang termometer atau menyelidiki antara 2 
paket. Sebagai alternatif, melipat pembungkus di sekitar termometer 
batang atau probe 

o Memeriksa suhu lain dikemas makanan - buka paket dan sisipkan 

termometer batang atau menyelidiki ke dalam makanan 
   Tinggal kerang: menerima tiram, kerang, kerang, dan kerang pada suhu udara 45° 

f (7° C) dan suhu internal yang tidak lebih besar dari 50° F (10° C).  
o Setelah diterima, kerang harus didinginkan untuk 41° F (5° C) atau lebih 

rendah dalam waktu empat jam. 
o Shucked kerang: menerima pada 45° F (7° C) atau menurunkan. 
o   Keren kerang untuk 41° F (5° C) atau lebih rendah dalam  

empat jam. 
  

   Panas TCS makanan 135˚F atau lebih tinggi  
   Beku- beku padat tanpa noda cairan atau kristal es besar 

  
Dipanen Seafood: 

   Kerang harus diterima dengan shell saham identifikasi Tag:  
o Tag menunjukkan Kapan dan di mana kerang dipanen. 
o Harus disimpan pada file untuk 90 hari dari tanggal terakhir kerang 

digunakan dari wadah pengiriman. 
   Ikan yang akan dimakan mentah atau dimasak sebagian 

o Dokumentasi harus menunjukkan ikan benar beku sebelum diterima. 

o Menyimpan dokumen untuk 90 hari dari penjualan ikan. 
   Ikan Farm dibesarkan  



o Harus memiliki dokumentasi menyatakan ikan telah dibangkitkan untuk 

standar FDA. 
o Menyimpan dokumen untuk 90 hari dari penjualan ikan 

  
Penilaian kualitas makanan: 

   Penampilan: Menolak makanan yang berjamur atau memiliki warna yang 
abnormal. 

   Tekstur: Menolak daging, ikan atau unggas jika: 
o Itu berlendir, lengket, atau kering 
o Ia memiliki daging lembut yang meninggalkan jejak ketika menyentuh 

   Bau: Menolak makanan dengan bau yang abnormal atau tidak menyenangkan 
  
  
Menolak pengiriman  

   Item ditolak terpisah dari item yang diterima 
   Memberitahu orang pengiriman apa salah dengan item 
   Mendapatkan ditandatangani penyesuaian atau slip kredit sebelum memberikan 

item ditolak untuk orang pengiriman.  
   Log peristiwa pada faktur atau dokumen yang menerima. 

  
Ingat 

   Produsen kadang-kadang mungkin ingat makanan yang Anda terima. Hal ini dapat 
terjadi bila makanan kontaminasi dikonfirmasi atau dicurigai. Hotel ini juga dapat 
terjadi ketika item telah mislabeled atau misbranded. Sering makanan ingat 
ketika makanan alergen tidak telah diidentifikasi pada label. Kebanyakan vendor 
akan memberitahu Anda ingat. Namun, Anda juga harus memantau ingat 
pemberitahuan yang dibuat oleh FDA dan USDA. Ikuti panduan di slide ketika 
diberitahu mengingat. 

   Mengidentifikasi makanan ingat item dengan pencocokan informasi dari ingat 
melihat ke item. Ini mungkin termasuk produsen ID, waktu item diproduksi, dan 
item yang digunakan oleh tanggal. 

   Menghapus item dari persediaan, dan meletakkannya di tempat yang aman dan 
tepat. Yang mungkin area yang dingin atau dry-penyimpanan. 

   Ingat item harus disimpan secara terpisah dari makanan, peralatan, peralatan, 
linen, dan item sekali pakai.  

   Label item dengan cara yang akan mencegah dari diletakkan kembali dalam 
persediaan. Beberapa operasi melakukannya dengan termasuk melakukan tidak 
menggunakan dan tidak membuang label pada makanan yang ingat. 
Menginformasikan staf tidak untuk menggunakan produk. 

   Merujuk kepada Penjual pemberitahuan pemberitahuan atau ingat untuk apa yang 
harus dilakukan dengan item. Misalnya, Anda mungkin diminta untuk 
membuangnya atau kembali ke vendor. 

  
GARIS PANDUAN PENYIMPANAN 



Jangan line rak lemari es, overload unit, atau membuka pintu terlalu sering. Praktik ini 
membuat unit bekerja lebih keras untuk mempertahankan suhu di dalam. Jika mungkin, 
toko daging mentah, unggas dan ikan secara terpisah dari makanan yang dimasak atau 
siap-untuk-makan untuk mencegah kontaminasi silang. 
  
Jika tidak, kemudian menyimpan barang-barang di bawah makanan dimasak atau siap-
untuk-makan. Produk suhu harus diperiksa secara teratur. Internal dan eksternal 
termometer harus dijaga. 
  

   Rak penyimpanan harus 6 "inci dari lantai dan pergi dari dinding untuk venation 
tepat dan pembersihan. 

   Simpan makanan di wadah yang dimaksudkan untuk makanan 
   Menggunakan wadah yang tahan lama, kebocoran bukti, dan mampu untuk 

dimeteraikan atau ditutupi 
   Tidak pernah wadah kosong makanan digunakan untuk menyimpan bahan kimia; 

Jangan pernah menaruh makanan dalam wadah kosong kimia 
   Gunakan FIFO (pertama di pertama keluar) saham rotasi harus diikuti. Menyimpan 

item dengan sebelumnya digunakan oleh tanggal di depan, dan 
menggunakannya pertama kali. 

   Penyimpanan keringdaerah harus disimpan pada suhu yang sesuai, antara 50F 
dan 70F dengan kelembaban relatif dari 50-60%. 

  
Item harus disimpan dalam kemasan asli. Jika dihapus dari kemasan aslinya, bungkus 
dalam bersih kelembaban-bukti materi, atau Tempatkan dalam wadah dibersihkan 
bersih dengan tutup cocok ketat. Semua Kemasan dan wadah harus diberi label 
dengan  

   NAMA MAKANAN 
   TANGGAL YANG DISIAPKAN 
   TANGGAL KADALUARSA. 

  
Untuk mencegah kontaminasi, jangan Simpan makanan di daerah 

   Kamar ganti atau kamar ganti pakaian 
   Toilet atau kamar sampah 
   Kamar mekanik 
   Di bawah jalur selokan bawah tanah unshielded atau saluran air bocor 
   Di bawah tangga 

  
PELABELAN MAKANAN DIKEMAS DI TEMPAT UNTUK PENJUALAN ECERAN 

   Nama umum dari makanan atau pernyataan jelas mengidentifikasi itu. 
   Jumlah makanan. 
   Jika item berisi dua atau lebih bahan, daftar bahan-bahan dalam urutan berat. 
   Daftar warna buatan dan rasa makanan termasuk kimia pengawet 
   Nama dan tempat usaha produsen, packer, atau distributor. 
   Sumber utama makanan allergen setiap yang terkandung dalam makanan.  

  



TCS makanan disiapkan di situs harus diberi label - nama makanan, tanggal itu 
harus dijual, dikonsumsi atau dibuang.Hal ini dapat disimpan maksimum Tujuh hari 
di 41F atau lebih rendah sebelum itu harus dibuang. 
  

MEMBUANG SEMUA MAKANAN YANG TELAH MELEWATI TANGGAL 
KADALUARSA PRODUSEN.  

  
Lemari es harus ditetapkan pada 39° atau lebih rendah dan termometer ditempatkan di 
daerah terpanas. Dengan makanan yang disimpan dalam urutan sebagai berikut dari 
atas ke bawah untuk mencegah kontaminasi silang: 

1.siap-untuk-makan makanan 
2.seafood 
3.seluruh potongan daging sapi dan babi 
4.daging tanah dan tanah ikan 
5.seluruh dan tanah unggas 

  
Urutan penyimpanan ini didasarkan pada suhu memasak minimal internal setiap 
makanan. 



  

ALIRAN makanan: persiapan 

  
PREPPING MAKANAN: 

   Hanya menghapus makanan dari pendingin seperti Anda dapat persiapan dalam 
waktu singkat. 

o Hal ini membatasi waktu-suhu penyalahgunaan 

   Kembali makanan disiapkan untuk pendingin atau masak secepat mungkin. 
   Pastikan workstation, talenan, dan perabot yang bersih dan dibersihkan.  

  
Aditif makanan dan warna- Hanya menggunakan aditif yang disetujui oleh otoritas 
peraturan lokal Anda 

   Tidak pernah menggunakan aditif yang lain daripada yang diperbolehkan oleh 
hukum 

   Tidak pernah menggunakan aditif untuk mengubah penampilan makanan 
   Tidak menjual produk-produk yang diperlakukan dengan sulfida sebelum diterima 

dalam operasi  
   Tidak pernah menambahkan sulfida untuk menghasilkan yang akan dimakan 

mentah. 
   Makanan yang disajikan tidak jujur harus dibuang 

  
Empat metode untuk pencairan makanan 

   Mencair makanan di cooler, menjaga suhu di 41° F (5° C) atau menurunkan  
   Menenggelamkan makanan di bawah air mengalir pada 70° F (21° C) atau 

menurunkan 
o Tidak pernah membiarkan suhu makanan pergi di atas 41 ° F (5 ° C) atau 

lebih rendah selama lebih dari empat jam 
   Mencair makanan di microwave, hanya jika dimasak segera setelah pencairan 
   Mencair sebagai bagian dari proses memasak 

  
Menghasilkan 

   Pastikan produk tidak menyentuh permukaan yang terkena daging mentah, 
makanan laut, atau unggas. 

   Mencuci secara menyeluruh di bawah air sebelum: 
o Pemotongan 
o Memasak 
o Menggabungkan dengan bahan lain 

   Produk dapat dicuci dalam air yang mengandung ozon untuk membersihkan itu 
o Periksa dengan otoritas peraturan lokal Anda 

   Ketika merendam atau menyimpan hasil dalam genangan air atau air es bubur, 
jangan campur 

o Item yang berbeda 
o Beberapa kumpulan dari item yang sama 



   Dinginkan dan memegang irisan melon, memotong tomat, dan memotong berdaun 
hijau di 41° F (5° C) atau menurunkan 

   TIDAK melayani biji mentah kecambah jika terutama melayani populasi yang 
berisiko tinggi 

  
Telur dan campuran telur 

   Menangani terkumpul telur (jika memungkinkan) dengan hati-hati:  
o Cook segera setelah pencampuran atau menyimpan di 41 ° F (5 ° C) atau 

menurunkan 
o Bersih dan membersihkan wadah antara kumpulan 

   Pertimbangkan menggunakan dipasteurisasi cangkang telur atau telur Produk 
ketika prepping hidangan yang memerlukan sedikit atau tidak ada memasak 

   Telur, jus, dan susu memiliki pasteurisasi kesamaan.  
  

Es:  
   Tidak pernah gunakan es sebagai bahan jika itu digunakan untuk menjaga 

makanan dingin 
   Transfer menggunakan wadah bersih dan dibersihkan dan sendok es 
   Tidak pernah tahan es dalam wadah yang diadakan bahan kimia atau daging 

mentah, makanan laut, atau unggas 
   Toko es sendok luar es mesin di lokasi yang bersih dan dilindungi 
   Tidak pernah menggunakan kaca untuk sendok es atau menyentuh es dengan 

tangan. 
  
SYARAT-SYARAT WAKTU DAN INTERNALTEMPATURE YANG AMAN  



Jika salah satu item yang dimasak di bawah suhu memasak internal disarankan Anda 
perlu memiliki menu disclaimer dicatat untuk membiarkan semua tahu mereka 
memakan di bawah makanan dimasak. 
  
Parsial memasak selama persiapan - Jika sebagian memasak daging, makanan laut, 
ayam atau telur atau hidangan yang mengandung item ini: 

A. Tidak pernah memasak makanan lebih dari 60 menit selama awal 
memasak. 

B. Dingin makanan segera setelah awal memasak. 
C. Membekukan atau mendinginkan makanan setelah pendinginan itu 



D. Panas makanan untuk setidaknya 165˚F (74˚C) selama 15 detik sebelum 
menjual atau melayani itu 

E. Dingin makanan jika itu tidak akan langsung dihidangkan atau diadakan 
untuk layanan. 

  
  
  
  
  
Pendingin makanan TCS - Pernah tempat makanan panas di lemari es, yang bisa 
menaikkan suhu di dalam. Anda memiliki total 6 jam untuk mendinginkan makanan. 
  

Langkah 1 - dingin makanan dari 135˚F dan di atas untuk 70˚F dalam dua jam 
pertama 
Langkah 2-Cool makanan dari 70˚F untuk 41˚F 4 jam 
  

Gunakan metode: 
   Potong item yang lebih besar lebih kecil 
   Membagi besar wadah makanan ke dalam wadah yang lebih kecil atau panci 

dangkal 
   Tempat makanan dalam penangas air es 
   Aduk dengan dayung es 
   Tempatkan dalam ledakan chiller 

  
Makanan yang dipanaskan untuk segera pelayanan 

   Dapat dipanaskan ke suhu apapun jika itu matang dan didinginkan dengan benar 
  

Makanan yang dipanaskan untuk menahan panas 
   Harus dipanaskan ke suhu internal 165° f (74° C) selama 15 detik dalam waktu 2 

jam 
   Panaskan komersial diproses dan dikemas siap-untuk-makan makanan untuk 

suhu internal setidaknya 135° f (57° C) 



  

ALIRAN makanan: Layanan 

  
Pedoman untuk memegang makanan 
  
         Makanan penutup dan menginstal bersin penjaga untuk melindungi makanan dari 

kontaminasi. Mencakup melindungi makanan dari kontaminasi dan membantu 
mempertahankan suhu makanan.  
  

         Terus TCS makanan pada suhu yang tepat 
o Panas makanan: 135° F (57° C) atau yang lebih tinggi 
o Makanan dingin: 41° F (5° C) atau lebih rendah 

  
         Periksa suhu setidaknya setiap 4 jam 

o Membuang makanan tidak di 41 ° F (5 ° C) atau menurunkan 
o Periksa suhu setiap 2 jam untuk meninggalkan waktu untuk tindakan korektif 

  
         Tidak pernah menggunakan hot memegang peralatan untuk Panaskan makanan 

kecuali itu dirancang untuk itu 
o Panaskan makanan dengan benar, dan kemudian memindahkannya ke unit 

memegang 
  
Memegang makanan tanpa kontrol suhu 
  
Makanan dingin dapat diselenggarakan tanpa kontrol suhu hingga 6 jam 

   Jika operasi Anda menampilkan atau memegang TCS makanan tanpa kontrol 
suhu, itu harus melakukannya dalam kondisi tertentu. Kondisi untuk memegang 
makanan dingin berbeda dari orang-orang untuk memegang makanan panas. 
Sebelum menggunakan waktu sebagai metode kontrol, periksa dengan otoritas 
peraturan lokal Anda untuk kebutuhan spesifik. 

   Makanan dingin, label makanan dengan waktu Anda dihapus dari pendinginan 
dan waktu Anda harus membuangnya. Membuang waktu pada label harus enam 
jam dari waktu Anda dihapus makanan dari pendinginan.  

   Misalnya, jika Anda menghapus salad kentang dari refrigerasi pada 3:00 p.m. 
untuk melayani di piknik, membuang waktu pada label harus pukul 21:00 Ini 
sama dengan enam jam dari waktu Anda dihapus dari pendinginan. 
  

Makanan panas dapat diselenggarakan tanpa kontrol suhu hingga 4 jam 
   Sebelum menggunakan waktu sebagai metode kontrol, periksa dengan otoritas 

peraturan lokal Anda untuk kebutuhan spesifik. 
   Untuk makanan panas, membuang waktu pada label harus empat jam dari waktu 

Anda dihapus makanan dari kontrol suhu. 
  

Pedoman staf dapur untuk menyajikan makanan 



   Toko melayani peralatan dengan benar antara menggunakan 
o Pada makanan-kontak permukaan yang dibersihkan dan bersih 
o Dalam makanan dengan pegangan yang meluas di atas tepi kontainer 

   Toko melayani peralatan dengan benar antara menggunakan 
o Pada makanan-kontak permukaan yang dibersihkan dan bersih 
o Dalam makanan dengan pegangan yang meluas di atas tepi kontainer 

  
  
Barang pecah BELAH dan hidangan harus diadakan di dasar atau dari bawah, dan 
tidak dapat ditumpuk ketika melayani. 
  
  
Sendok GARPU dan peralatan harus disimpan pegangan atas dan dalam arah yang 
sama dalam laci atau wadah penyimpanan. 
  
Untuk melakukan -Hanya un dibuka secara individual dikemas bumbu baik-baik saja 
untuk kembali melayani. Hiasan piring, roti atau terbuka masakan dari bumbu dapat 
pernah disajikan untuk Tamu baru. 
  
Tidak pernah kembali melayani: 

   Makanan yang dikembalikan oleh satu pelanggan ke pelanggan lain 
   Bumbu terungkap  
   Roti yang dimakan  
   Hiasan piring 

  
Umumnya, hanya belum dibuka, dikemas makanan dalam kondisi baik dapat disajikan 
kembali: 

   Paket bumbu 
   Kerupuk dibungkus atau breadsticks  

  
  
Area layanan diri - Tidak pernah membiarkan pelanggan untuk kembali 
menggunakan piring kotor atau kotor. Melindungi makanan di Bar Makanan dan 
prasmanan dengan bersin penjaga dan pastikan peralatan dapat menyimpan makanan 
pada suhu yang tepat. Menjaga makanan mentah dari makanan siap-untuk-makan atau 
dimasak dan label semua makanan item. 
  
Mencegah penyalahgunaan waktu-suhu dan kontaminasi terus  
  

   Menjaga makanan panas pada 135° F (57° C) atau lebih tinggi 
   Menjaga makanan dingin di 41° F (5° C) atau menurunkan 
   Menjaga daging mentah, ikan dan unggas terpisah dari makanan siap makan  
   Jangan biarkan pelanggan refill piring kotor atau menggunakan peralatan 

kotor di area layanan mandiri 



   Makanan saham menampilkan dengan benar peralatan untuk pengeluaran 
makanan.  

   Jangan gunakan es sebagai bahan jika itu digunakan untuk menyimpan 
makanan atau minuman dingin 

  
Label massal makanan di area layanan mandiri 
  

   Pastikan label terlihat jelas nasabah 
   Termasuk label produsen atau prosesor disediakan dengan makanan 
   Sebagai alternatif memberikan informasi menggunakan kartu, tanda, atau metode 

lainnya pelabelan 
   Label tidak diperlukan untuk makanan massal unpackaged, seperti produk roti, 

jika: 
o Produk membuat tidak ada klaim mengenai kesehatan atau gizi konten 
o Ada tidak ada hukum yang memerlukan pelabelan 
o Makanan diproduksi atau disiapkan di tempat 
o Makanan diproduksi atau disiapkan di lain diatur operasi atau pengolahan 

tanaman pangan dimiliki oleh orang yang sama 
  
SITUS LAYANAN  
  

   Penggunaan terisolasi, wadah makanan-grade yang dirancang untuk 
menghentikan makanan dari pencampuran, bocor atau tumpah 

   Membersihkan bagian dalam pengiriman kendaraan secara teratur 
   Periksa suhu internal makanan 
   Label makanan dengan menggunakan-oleh tanggal dan waktu, dan pemanasan 

kembali dan layanan petunjuk 
   Pastikan situs layanan memiliki utilitas benar 

o Brankas air untuk memasak, pencuci piring, dan mencuci tangan 
o Kotak sampah disimpan dari persiapan makanan, Penyimpanan, dan 

melayani daerah 
o Simpan daging mentah, unggas, dan makanan laut, dan siap-untuk-makan 

item secara terpisah 
  
  
MESIN PENJUAL  
  

• Menangani makanan menyiapkan dan dikemas untuk Mesin Penjual dengan 
perawatan yang sama seperti halnya makanan lainnya disajikan kepada 
pelanggan. Penjual operator harus melindungi makanan dari kontaminasi dan 
penyalahgunaan waktu-suhu selama transportasi, pengiriman, dan jasa.  

• Check produk kehidupan rak setiap hari. Produk sering memiliki tanggal kode, 
seperti kedaluwarsa atau digunakan oleh tanggal. Jika tanggal yang telah 
kedaluwarsa, membuang makanan segera. Membuang makanan didinginkan 
menyiapkan fasilitas jika tidak terjual dalam tujuh hari persiapan. 



• TCS menjaga makanan pada suhu yang benar. Itu harus diadakan di 41° F (5° C) 
atau lebih rendah, atau pada 135° F (57° C) atau lebih tinggi. Mesin ini harus 
memiliki kontrol yang mencegah TCS makanan yang dibagikan jika suhu tetap 
berada di zona bahaya untuk jumlah waktu yang ditentukan. Makanan ini harus 
dibuang. 



  
  
  

SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN PANGAN 

  

PRASYARAT program untuk kebersihan pribadi, Fasilitas Desain, pilihan pemasok, 
sanitasi dan pengendalian hama, pemeliharaan peralatan, dan pelatihan keselamatan 
makanan harus di tempat sebelum mencoba salah satu sistem manajemen keamanan 
pangan 
  
Kontrol aktif manajerial. Pendekatan ini berfokus pada pengendalian faktor risiko 
paling umum lima yang bertanggung jawab untuk penyakit bawaan makanan yang 
diidentifikasi oleh CDC. Ini termasuk pembelian dari sumber-sumber yang tidak aman, 
gagal untuk memasak, memegang makanan pada suhu yang tidak pantas, 
menggunakan peralatan yang terkontaminasi dan berlatih miskin kebersihan pribadi. 
  
1. pertama Anda harus mempertimbangkan faktor-faktor risiko lima yang berlaku 
sepanjang aliran makanan 
2. mengidentifikasi masalah dalam operasi Anda yang dapat mempengaruhi keamanan 
pangan 
3. mengembangkan kebijakan dan prosedur yang membahas masalah yang telah 
diidentifikasi 
4. monitoring untuk menentukan jika kebijakan baru Anda sedang diikuti 
5. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang Anda telah benar-benar bekerja 
  
HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT (HACCP) sistem berfokus pada 
identifikasi titik-titik tertentu yang mana sangat penting untuk mencegah menghilangkan 
atau mengurangi bahaya biologis, kimia atau fisik ke tingkat yang aman. 
  
Sistem analisa bahaya dan pengendalian titik kritis, atau HACCP .is pendekatan 
preventif sistematis untuk keamanan pangan dan keamanan farmasi yang membahas 
bahaya fisik, kimia, dan biologi sebagai sarana untuk pencegahan daripada produk 
selesai inspeksi. HACCP digunakan dalam industri makanan untuk mengidentifikasi 
potensi bahaya keamanan makanan, sehingga kunci tindakan dapat diambil untuk 
mengurangi atau menghilangkan risiko bahaya menjadi sadar. Sistem ini digunakan 
pada semua tahapan makanan proses produksi dan persiapan termasuk Kemasan, 
distribusi, dll. Makanan dan Drug Administration (FDA) dan Departemen Pertanian 
Amerika Serikat (USDA) mengatakan bahwa program HACCP mereka wajib untuk jus 
dan daging adalah pendekatan yang efektif untuk keamanan pangan dan melindungi 
kesehatan masyarakat. Sistem HACCP daging diatur oleh USDA, sementara makanan 
laut dan jus diatur oleh FDA. Penggunaan HACCP saat ini sukarela di industri makanan 
lain. 
  
7 langkah HACCP 
  



1.melakukan analisis bahaya 
2.menentukan titik kritis kontrol mana bahaya dapat dicegah, dihilangkan atau 

dikurangi ke tingkat yang aman  
3.menentukan dan menetapkan batas maksimum dan minimum yang harus dipenuhi 

untuk setiap kritis Control Point (PKC) 
4. menentukan dan menetapkan prosedur pemantauan  
5.mengidentifikasi tindakan korektif apa yang akan diambil ketika batasan kritis 

belum dipenuhi 
6.verifikasi bahwa rencana Anda bekerja  
7.mendirikan prosedur untuk pencatatan dan dokumentasi 

  
Flowchart titik kontrol HACCP & Monitor lembar kerja yang ada di dalam 

Lampiran. 



  

SANITRARY FASILITAS DAN PERALATAN 
  
Lantai harus kuat, tahan lama dan mudah dibersihkan. Itu harus bebas-penyerap, 
menolak memakai dan membantu mencegah slip terutama di Walk In, persiapan 
makanan daerah, area pencuci piring, toilet, dan lain area kelembaban atau semprot 
pembersihan. Karpet tidak dianjurkan di daerah tinggi-tanah tapi populer di ruang 
makan karena menyerap suara. 
  

   COVING tepi melengkung, disegel ditempatkan antara lantai dan dinding itu. 
dan digunakan untuk menghilangkan sudut tajam atau kesenjangan atau celah 
antara lantai dan dinding yang akan membuatnya sulit dibersihkan. 
  

Toilet / Stasiun mencuci tangan: Toilet harus dibersihkan secara teratur dan memiliki 
Stasiun dengan air panas & dingin, sabun cuci tangan lengkap, sarana untuk 
mengeringkan tangan, tempat sampah, signage menunjukkan karyawan mencuci 
tangan persyaratan sebelum akhirnya kembali bekerja. Stasiun mencuci tangan harus 
dapat diakses dan mudah untuk membuat mencuci tangan mudah. 
  
Layanan makanan kelas peralatan penting untuk membeli peralatan yang telah 
dirancang dengan sanitasi dalam pikiran dan diterima untuk digunakan di restoran 
seperti NSF internasional dan Underwriters Laboratories (UL).  
  
Peralatan stasioner harus dipasang di kaki setidaknya enam inci dari lantai, atau itu 
harus disegel untuk basis batu. Peralatan stasioner tabletop harus dipasang pada 
kaki dengan clearance empat inci antara tabletop dan peralatan atau itu harus disegel 
untuk tabletop. 
  
Air minum -air yang aman untuk diminum-sangat penting dalam sebuah pendirian. 
Sumber termasuk umum listrik air, sumber air pribadi yang diuji setidaknya sekali 
setahun, dan botol minum air. Dalam air darurat, sebuah pendirian mungkin diizinkan 
untuk tetap terbuka jika tindakan tertentu yang diikuti. Ini dapat mencakup air mendidih 
atau membeli air, merebus air untuk tangan cuci dan penting tugas. 
  
Pipa - Hanya berlisensi tukang pipa harus menginstal dan memelihara sistem pipa. 
Tantangan terbesar untuk keselamatan air berasal dari salib-koneksi-a fisik link melalui 
mana kontaminan dari saluran, selokan dan limbah lainnya sumber dapat mengalir ke 
pasokan air. Vakum pemutus dan udara kesenjangan dapat digunakan untuk 
mencegah arus balik.  
  
Pencahayaan intensitas diukur dalam foot-candles 

  
         Setidaknya 108 lux (10 kaki lilin): bilik lemari es, area penyimpanan makanan 

kering, Kamar dan daerah selama pembersihan 
  



         Setidaknya 215 lux (20 kaki lilin): menampilkan diri-layanan seperti prasmanan 

dan bar salad, menampilkan bahan-bahan segar, dalam peralatan seperti dalam 

jangkauan dan kulkas under counter, mencuci tangan, warewashing dan tempat-

tempat menyimpan alat/perkakas, Kamar mandi 
  

         Setidaknya 540 lux (50 foot lilin): Semua persiapan makanan daerah 

  
UMBI menghancurkan-tahan dan sarung mencegah pecahan kaca dari 
kontaminasi makanan. 

  
  
  
  
Ventilasi yang memadai meningkatkan kualitas udara dalam ruangan dengan 
menghilangkan asap, grease, uap dan panas. Jika ada ventilasi yang cukup, tidak 
akan ada penumpukan minyak dan kondensasi pada dinding dan langit-langit. 
Ventilasi harus dirancang sehingga kerudung, penggemar, penjaga dan ductwork tidak 
menetes ke makanan atau peralatan. Hood filter dan grease extractors harus 
dibersihkan secara teratur oleh seorang profesional yang berlisensi dan Berikat. 
  
Kotak sampah harus bocor, air bukti, bukti hama, mudah dibersihkan, dan tahan lama. 
Mereka harus memiliki tutup ketat dan harus disimpan tertutup ketika tidak di gunakan. 
Semua kotak sampah harus sering dibersihkan secara menyeluruh baik di dalam dan 
luar. Sampah harus dihapus dari persiapan makanan daerah secepat mungkin, dan 
harus tidak membawa seluruh area persiapan makanan.  
  
PEMBERSIHAN DAN SANITASI 

   Pembersihan adalah proses menghilangkan makanan dan jenis tanah dari 
permukaan. Untuk benar 
bersih Anda harus menggunakan larutan sabun dan air.  
  

   SANITASI adalah proses mengurangi jumlah mikroorganisme berbahaya dari 
yang bersih 
permukaan ke tingkat yang aman. Anda harus bersih dan bilas permukaan 
sebelum Anda membersihkan. Kimia pembersih dipengaruhi oleh waktu kontak, 
konsentrasi pembersih, dan suhu dari solusi. Uji solusi secara teratur dengan 
pembersih test kit. 

  
• Semua permukaan harus dibersihkan dan dibilas. Ini termasuk dinding, rak 

penyimpanan, dan kotak sampah. Namun, setiap permukaan yang menyentuh 
makanan, seperti pisau, stockpots, talenan, atau persiapan tabel, harus 
dibersihkan dan dibersihkan. 

  Klorin Yodium Quats 
Air 
suhu 

≥ 100° F (38° 

C) 
≥ 75° F (24° C) 68° F (20° C) 75° F (24° C) 



  
• 5 langkah proses 

1. Mengikis atau Hapus bit makanan dari permukaan. Menggunakan alat 
pembersih yang benar seperti kuas nilon atau pad, atau kain handuk. 

2. Mencuci permukaan. Siapkan larutan pembersih dengan deterjen disetujui. 
Mencuci permukaan dengan alat pembersih benar seperti kain handuk. 

3. Bilas permukaan. Gunakan air bersih. Bilas permukaan dengan alat pembersih 
benar seperti kain handuk. 

4. Hygien permukaan. Gunakan larutan pembersih benar. Mempersiapkan 
konsentrasi per persyaratan produsen. Gunakan alat benar, seperti kain 
handuk, untuk membersihkan permukaan. Pastikan seluruh permukaan telah 
datang di kontak dengan larutan pembersih. 

5. Memungkinkan permukaan untuk udara kering. 
  
  
  
  
  
Mesin pencuci piring - Mengikuti pedoman produsen dan pastikan komputer Anda 
bersih dan dalam kondisi kerja yang baik. Periksa suhu dan tekanan cuci dan bilas 
siklus setiap hari. Informasi harus diposting pada mesin itu mengenai suhu air yang 
tepat, konveyor kecepatan, air tekanan dan kimia konsentrasi. 
  
Suhu tinggi mesin 

   Akhir sanitasi bilas harus setidaknya 180° F (82° C) 
   165° F (74° C) untuk rak stationary, single-suhu mesin 

  
Mesin pembersih kimia 

   Membersihkan dan membersihkan pada suhu yang lebih rendah 
   Mengikuti pedoman suhu yang disediakan oleh produsen  

  
Tiga-kompartemen tenggelam - Barang-barang yang dibersihkan di wastafel 
kompartemen tiga harus pra-direndam atau dihapuskan bersih, dicuci dalam deterjen 
dengan 110F air, dibilas dengan air bersih, dan dibersihkan dalam air panas pada 
setidaknya 171F atau larutan pembersih kimia. Semua item harus kering udara 
terbalik. 

PH air ≤ 10 ≤ 8 ≤ 5 atau sebagai per 
produsen 
rekomendasi 

Sesuai dengan instruksi dari 
rekomendasi 

Kesadahan air Sesuai dengan instruksi 
dari 
rekomendasi 

Sesuai dengan instruksi 
dari 
rekomendasi 

500 ppm atau sebagai per 
produsen 
recommendatio 

Pembersih 
konsentrasi 
Rentang 

50-99 ppm 50-99 ppm 12.5-25 ppm Sesuai dengan instruksi dari 
rekomendasi 

Hubungi pembersih 
waktu 

≥ 7 sec ≥ 7 sec ≥ 30 detik ≥ 30 detik 



  
Membersihkan alat dan bahan kimia harus ditempatkan di area penyimpanan dari 
makanan dan persiapan makanan daerah. Pastikan bahan kimia jelas dilabeli jika 
dihapus dari wadah aslinya. Menjaga Material Safety Data Sheet (MSDS) untuk 
setiap bahan kimia di tempat untuk semua karyawan di tempat kerja. Lembaran-
lembaran ini memiliki penting pertolongan pertama informasi, dan informasi tentang 
penggunaan yang aman. Membuang bahan kimia sesuai petunjuk pada label dan 
peraturan setempat. Itu adalah hak-hak karyawan untuk mengetahui apa yang mereka 
bekerja dengan dan sekitar. 
  
MASTER membersihkan jadwal Daftar semua tugas pembersihan, sebagai serta 
Kapan dan bagaimana tugas harus diselesaikan. Menetapkan tanggung jawab untuk 
setiap tugas dengan judul pekerjaan. Membuat dukungan karyawan dengan termasuk 
masukan mereka ke dalam program desain dan bermanfaat kinerja yang baik. 
Memantau program pembersihan untuk tetap efektif. 
  
MANAJEMEN HAMA TERPADU (PHT) 
  
Harus mengatasi masalah ini menjadi efektif IPM program 

   MENOLAK AKSES HAMA  
   MENOLAK HAMA MAKANAN 
   PENAMPUNGAN DAN AIR  
   BEKERJA dengan A berlisensi PEST CONTROL OPERATOR (PCO) untuk 

menghilangkan segala macam hama yang masuk. 
  

KECOAK seperti gelap, hangat tempat lembab. Periksa berminyak bau yang kuat, 
kotoran tampak seperti biji-bijian lada hitam, dan kapsul kasus telur. 
  
Tikus juga bahaya kesehatan yang serius. Sebuah bangunan dapat dipenuhi dengan 
baik tikus dan tikus pada waktu yang sama. Mencari kotoran, tanda-tanda 
menggerogoti, trek, bahan bersarang dan lubang. 
  
Lalat dapat membawa Shigellosis dan tipus. 
  
Pestisida bahan-bahan berbahaya. Kapan saja mereka digunakan atau disimpan di 
tempat Anda, Anda harus memiliki MSDS sesuai. Untuk meminimalkan bahaya 
kepada orang-orang, memiliki PCO Anda menggunakan pestisida ketika Anda menutup 
dan karyawan Anda tidak berada di situs. Pastikan untuk mencuci membilas dan 
membersihkan permukaan kontak makanan setelah pengobatan. 
  
          



  

MANAJER MAKANAN PROFESIONAL BERSERTIFIKAT  

LATIHAN TES "A" 

Lingkaran terbaik jawaban untuk setiap pertanyaan di bawah ini. Menjadi yakin untuk jawaban semua 80 

pertanyaan. 

1. makanan item telah dikaitkan dengan Salmonella Typhi? 

A. minuman 
B. menghasilkan 
C. kerang dari air yang terkontaminasi 
D. kurang masak 
  

2. apa gejala memerlukan makanan handler untuk dikecualikan dari operasi? 

A. sakit tenggorokan 
B. ikterus 

C. batuk 
D. kram perut 
  

3. yang merupakan contoh dari kontaminasi fisik? 

A. Sneezing pada makanan 
B. menyentuh permukaan kontak makanan kotor 
C. tulang ikan 
D. memasak saus tomat dalam panci tembaga 
  

4. praktek apa berguna untuk mencegah virus menyebabkan penyakit bawaan makanan? 

A. memasak makanan untuk suhu internal yang minimal 
B. cepat penghapusan dan pembersihan muntah 

C. tidak termasuk staf dengan Shigella spp. 

D. mendorong staf untuk mendapatkan flu tembakan 
  

5. apa kondisi mempromosikan pertumbuhan bakteri? 

A. keasaman tinggi 

B. rendah tingkat kelembaban 
C. makanan diadakan antara 70˚F dan 125˚F (21˚C dan 52˚C.) 
D. makanan dengan pH yang sangat basa 
  

6. parasit sering dikaitkan dengan makanan apa? 

A. jamur 
B. permainan liar 

C. cetakan 
D. produk susu 



7. praktek apa yang dapat digunakan untuk mencegah racun makanan laut menyebabkan 

penyakit bawaan makanan? 

A. memasak makanan untuk memperbaiki suhu internal 
B. mencuci tangan sepanjang hari 

C. membeli makanan dari pemasok terkemuka yang disetujui 
D. microwave ikan disajikan mentah selama 15 detik 
  
  
  
  

8. bagaimana bahan kimia disimpan? 

A. di atas makanan 
B. jauh dari daerah-daerah persiapan 
C. area penyimpanan makanan 
D. dengan peralatan dapur 
  

9. Apakah L berdiri untuk di FDA peringatan alat? 

A. mendengarkan 

B. meninggalkan 
C. batas 
D. terlihat 
  

10. apa latihan dapat membantu mencegah reaksi alergi? 

A. memasak makanan yang berbeda jenis dalam minyak yang sama 
B. tutur pelanggan bagaimana item dipersiapkan 

C. menggunakan kertas perkamen ketika memanggang kue 
D. menyediakan layanan rumah pengiriman 
  

11. apa gejala dapat menunjukkan pelanggan memiliki reaksi alergi? 

A. Wheezing atau sesak napas 
B. kiri lengan sakit 
Hilangnya nafsu makan C. 

D. batuk darah 
  

12. di manakah handler makanan harus mencuci tangan-Nya setelah prepping makanan? 

A. tiga-kompartemen wastafel 
B. utility wastafel 
C. ditunjuk wastafel untuk mencuci tangan 
D. makanan prep wastafel 

  



13. Kapan harus handler makanan dengan sakit tenggorokan dan demam dikecualikan dari 

operasi? 

A. ketika melayani pelanggan yang terutama populasi yang berisiko tinggi 
B. ketika handler makanan demam adalah di atas 100˚F (38˚C.) 
C. setelah makanan handler memiliki sakit tenggorokan yang telah berlangsung selama lebih 

dari 5 hari 
D. sebelum otoritas regulasi diberitahu 

14. A. makanan handler datang untuk bekerja dengan diare. Apa yang harus memberitahu 

manajer handler makanan untuk melakukan? 

A. tidak bekerja dengan makanan 
B. Go home 

C. membersihkan toilet setelah setiap penggunaan 
D. hanya bus tabel 
  

15. apa yang harus lakukan handler makanan untuk membuat lebih mudah untuk 

mengenakan sarung tangan? 

A. Taburkan tepung di sarung tangan 
B. pukulan ke dalam sarung tangan 

C. Pilih ukuran benar sarung tangan 
D. menggulung sarung tangan 
  
  
  

Kapan dapat handler makanan yang didiagnosis dengan penyakit kuning kembali bekerja? 

A. setelah 1 minggu 

B. ketika kulit nya kembali ke warna natural 
C. tujuh hari setelah gejala terakhir diamati 

D. Bila disetujui oleh otoritas regulasi 
  

17. item adalah fisik kontaminan potensial? 

A. sanitizer 
B. perhiasan 

C. keringat 
D. tangan sanitizer 
  

18. apa itu tujuan dari tangan antiseptik? 

A. menghilangkan kebutuhan untuk mencuci tangan 
B. meningkatkan penggunaan pembersih solusi 
C. menurunkan jumlah patogen pada kulit 

D. menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan sarung tangan 
  

19. single-gunakan sarung tangan tidak diperlukan ketika 



A. handler makanan memiliki sensitivitas lateks. 
B. prepping siap-untuk-makan makanan. 
C. mencuci menghasilkan. 
D. handler makanan telah mencuci tangan. 
  

20. apa makanan penangan setelah meninggalkan dan kembali ke daerah persiapan? 

A. mengenakan sarung tangan 
B. menghapus mereka celemek 
C. mencuci tangan. 
D. Terapkan tangan antiseptik 

21. apa jenis telur harus digunakan ketika mempersiapkan hidangan mentah atau kurang 

matang untuk populasi yang berisiko tinggi? 

A. dipasteurisasi 
B. menggenang 
C. rebus 
D. dikupas 

22. apa yang menyebabkan anak-anak prasekolah usia pada risiko untuk penyakit bawaan 

makanan? 

A. sistem kekebalan tubuh tidak kuat. 
B. mereka belum menerima semua imunisasi mereka. 
C. mereka hanya makan makanan siap-untuk-makan. 
D. mereka telah tersembunyi Alergi. 

23. organisasi yang mencakup memeriksa makanan sebagai salah satu tanggung jawab 

utama? 

A. U.S. Public Health Service 

B. centers for Disease Control 

C. Departemen Pertanian AS 
D. keselamatan dan kesehatan administrasi 

  
  
  
  

24. apa server setelah membersihkan meja? 

A. menerapkan tangan antiseptik 
B. mencuci tangan. 
C. mengenakan sarung tangan sekali pakai kembali 
D. bilas tangan dalam air hangat 
  

25. apa strategi dapat mencegah kontaminasi silang? 

A. membeli makanan yang tidak memerlukan prepping 
B. persiapan makanan di kedua sisi talenan 



C. persiapan makanan mentah dan siap-untuk-makan makanan pada waktu yang sama 
D. menghindari penyalahgunaan waktu-suhu 
  

26. apa suhu yang Termometer inframerah mengukur? 

A. internal makanan 

B. udara 
C. permukaan 
D. oven 
  

27. Kapan dapat kaca termometer digunakan? 

A. ketika permen sedang dibuat 
B. ketika memeriksa cairan 

C. ketika tertutup dalam casing pecah 
D. ketika tergantung di pendingin 

28. Mengapa harus suhu makanan diambil di dua lokasi yang berbeda? 

A. untuk memastikan termometer dikalibrasi dengan benar 
B. It diperlukan oleh produsen 

C. untuk memastikan termometer akurat untuk + /-2˚F atau + /-1˚C. 
D. suhu dapat bervariasi dalam makanan 
  

29. handler makanan adalah prepping hidangan laut pada tanggal 4 April, menggunakan 

udang dan kerang. Udang yang telah menggunakan-oleh tanggal April 8, dan kerang telah 

digunakan oleh tanggal April 10. Apakah penggunaan oleh tanggal untuk hidangan 

seafood?  

A. April 4 
B. April 8 

C. April 10 
D. April 12 
  

30. informasi apa yang harus termasuk pada label makanan dikemas di tempat untuk 

penjualan eceran? 

A. Pack tanggal 
B. daftar bahan 

C. penyimpanan pedoman 
D. melayani ukuran 
  
  
  
  
  
  

31. Bagaimana item yang telah ingat oleh para produsen dapat disimpan dalam sebuah 

operasi? 



A. bersama dengan makanan yang akan disajikan 
B. terpisah dari makanan yang akan disajikan 
C. dalam kantong vakum-dikemas 
D. dalam wadah yang melelahkan diri 
  
  

32. A. makanan handler baru saja selesai menyimpan pengiriman makanan kering. 

Langkah yang dilakukan dengan benar? 

A. makanan yang disimpan dari dinding 
B. disimpan makanan 4 inci dari lantai 
C. disimpan makanan di daerah mana kelembaban sangat tinggi 
D. makanan yang disimpan dalam wadah yang tidak dimaksudkan untuk makanan 
  

33. item harus ditolak? 

A. tas kue organik dalam kemasan robek 
B. botol susu di 41° F (5° c) 
C. keju dadih 
D. hidup tiram 
  

34. TCS siap-untuk-makan makanan menyiapkan di rumah harus tanggal ditandai jika 

bantuan helf lebih dari berapa banyak jam? 

A. 12 jam 
B. 24 jam 
C. 48 jam 
D. 72 jam 

35. sebuah panti jompo lokal memiliki barbekyu tahunan bagi warganya. Item makanan 

yang tidak akan ditayangkan? 

A. deviled telur 

Salad kentang B. 
C. wortel mentah 
D. hamburger langka 
  

36. ketika mengangkut makanan off-site, bagaimana informasi penggunaan oleh tanggal 

dan waktu harus comunicated kepada staf off-site? 

A. telepon 
B. pesan teks atau email 
C. label pada makanan 
D. verbal petunjuk 
  

37. Apakah suhu minimal memasak internal untuk memotong anak sapi? 

A. 135° F (57° C.) 
B. 145° F (63° C.) 



C. 155° F (68° C.) 
D. 165° F (74° C.) 

38. berapa banyak jam dapat makanan dingin diselenggarakan tanpa pendingin sebelum 

itu harus dijual, disajikan, atau dilempar keluar? 

A. 2 jam 

B. 4 jam 
C. 6 jam 
D. 8 jam 
  

39. lasagna dihapus dari panas memegang untuk layanan di 11:00. Oleh apa waktu harus 

itu akan disajikan atau dilempar keluar? 

A. pukul 12:00 

B. 2:00 sore 
C. 3:00 p.m. 
D. 4:00 am 
  

40. apa yang harus dilakukan dengan preset, membuka peralatan yang tampaknya tidak 

terpakai setelah tamu telah meninggalkan Meja? 

A. membungkus perkakas dengan serbet bersih 

B. meninggalkan perkakas untuk Tamu berikutnya 
C. membersihkan dan membersihkan peralatan 
D. menyeka peralatan dan penggunaan kembali 
  

41. apa aturan untuk melayani roti harus makanan penangan praktek? 

A. tidak kembali melayani dimakan roti 
B. Panaskan roti yang dimakan sebelum melayani untuk pelanggan lain 

C. mendaur ulang tidak terpakai, menemukan mentega untuk digunakan dalam makanan lain 
D. membersihkan dan membersihkan keranjang roti antara setiap pelanggan 
  

42. di area layanan mandiri, makanan massal unpackaged tidak memerlukan label jika 

produk 

A. membuat klaim tentang kesehatan atau kandungan hara. 

B. tidak membuat klaim mengenai kesehatan atau kandungan hara. 
C. telah dipersiapkan di pabrik pengolahan tidak diatur. 
D. telah dipersiapkan di operasi lain. 
  

43. suhu bebek payudara dicentang selama memasak. Menurut kebijakan operasi, bebek 

payudara harus dimasak selama 16 menit untuk suhu internal mencapai 165 ° F (74 C). (74° 

C.). Apa langkah dalam sistem HACCP ditujukan oleh memasak bebek payudara 165˚F 

(74˚C.)?  

A. hazard Analysis 
B. verifikasi 



C. monitoring 
D. batas kritis 
  

44. apa yang harus lakukan handler makanan dengan tangan luka untuk bekerja dengan 

aman dengan makanan? 

A. Tutup luka dengan penutup lapisan dan memakai sarung tangan sekali pakai 
B. Hindari bekerja dengan makanan mentah sampai luka benar-benar kering 
C. tempat perban pada luka 
D. Terapkan tangan sanitizer luka 
  

45. yang proses makanan ini tidak memerlukan sebuah varians dari otoritas regulasi? 

A. Merokok makanan sebagai metode untuk melestarikan 

B. membeli tauge dari a reputable pemasok 
C. Curing makanan 
D. pasteurizing jus di-tempat 
  
  
  

46. apa yang dimaksud dengan koneksi salib? 

A. arus balik air bersih menjadi air kotor 
B. fisik hubungan antara air bersih dan air kotor 
C. air kendaraan angkutan 
D. main air umum disetujui 
  

47. informasi apa harus ditempelkan di mesin pencuci piring? 

A. produsen telepon 

B. benar pengaturan 
C. jumlah pembersih yang disarankan 

D. jadwal untuk membersihkan 
  

48. Apa skenario dapat menyebabkan hama? 

A. menyimpan daur ulang dalam kantong kertas 
B. mengosongkan air dari ember di utilitas tenggelam 

C. berputar produk yang menggunakan metode FIFO 
D. instalasi udara tirai di atas pintu 

49. apa itu langkah pertama dalam mengembangkan rencana HACCP? 

A. mengidentifikasi tindakan korektif 
B. melakukan analisis bahaya 
C. mendirikan pemantauan prosedur 
D. menentukan titik kendali kritis 
  



50. berapa lama objek sedang dibersihkan dengan larutan klorin harus tetap berhubungan 

dengan solusi? 

A. 7 detik 
B. 10 detik 
C. 15 detik 

D. 30 detik 
  

51. apa itu langkah pertama pembersihan dan sanitasi peralatan stasioner? 

A. mengambil bagian-bagian yang dapat dilepas 
B. Cabut unit 
C. semprot permukaan dengan pembersih 
D. mencuci peralatan permukaan menggunakan air panas 
  

52. apa suhu air harus untuk manual pencuci piring? 

A. harus setidaknya 70° F (21° C.) 
B. harus setidaknya 90° F (32°) 
C. harus setidaknya 100° F (37° C.) 
D. harus setidaknya 110° F (43° C.) 
  

53. apa organisasi membutuhkan Material Safety Data Sheet (MSDS) harus disertakan 

dengan bahan kimia berbahaya? 

A. environmental Protection Agency 
B. keselamatan dan kesehatan administrasi 
C. orang untuk pengobatan etis hewan 
D. Nasional Restaurant Association 
  

54. apa harus staf anggota lakukan ketika mentransfer bahan kimia ke wadah baru? 

A. Label wadah 
B. Lengkapi permohonan MSDS 

C. transfer masuk MSDS 
D. toko bahan kimia dalam kabinet terkunci 
  

55. suhu apa yang harus menjadi tempature tinggi mesin pencuci piring bilasan akhir 

pembersih? 

A. 150° F (65° C.) 
B. 160° F (71° C.) 
C. 170° F (76° C.) 
D. 180° F (82° C.) 

56. apa yang harus makanan penangan lakukan ketika menangani makanan siap-untuk-

makan? 

A. memakai sarung tangan sekali pakai 
B. membersihkan tangan mereka 



C. memakai celemek 
D. menggunakan tangan kosong 
  

57. Mengapa Apakah orang-orang yang mengambil obat tertentu pada risiko penyakit 

bawaan makanan? 

A. sistem kekebalan tubuh terganggu 
B. mereka tidak telah membangun sistem kekebalan yang kuat 
C. mereka hanya makan makanan TCS 
D. mereka telah tersembunyi Alergi 
  

58. apa yang harus dilakukan dengan paket tepung yang diterima dengan tanda-tanda 

kelembaban di tas? 

A. menolak tepung dan mengembalikannya ke pemasok 
B. menerima tepung dan tempat di penyimpanan kering 
C. kering kantong sebelum digunakan 
D. menyimpan tas pendingin pada 41˚F (5˚C.) atau lebih rendah 
  

59. tanggung-jawab yang termasuk dalam peran Food and Drug Administration? 

A. Inspecting daging, unggas, dan telur 

B. Issuing perijinan 
C. mengatur makanan yang diangkut di seluruh negara bagian 
Rencana HACCP menyetujui D. 

  
60. Berapakah minimal suhu internal makanan panas harus diadakan di untuk mencegah 

patogen tumbuh? 

A. 115° F (46° C.) 

B. 125° F (51° C.) 
C. 135° F (57° C.) 

D. 145° F (62° C.) 
  

61. apa yang harus lakukan oleh staf ketika menerima pengiriman makanan dan 

persediaan? 

A. memeriksa non-makanan pertama 

B. menyimpannya segera dan memeriksa kemudian 
C. visual memeriksa semua makanan item 
D. stack pengiriman rapi dan memeriksanya dalam waktu 12 jam 
  

62. bagaimana harus staf memastikan bahwa pembersih kimia yang digunakan pada 

permukaan persiapan makanan adalah pada kekuatan yang benar?  

A. bilas dari permukaan dan kemudian menerapkannya kedua kalinya 

B. menguji permukaan pertama untuk memastikan bahwa ada tidak ada patogen 

C. Gunakan test kit untuk memeriksa pembersih konsentrasi ketika pencampuran 
D. panas itu ke suhu yang direkomendasikan oleh produsen 



63. Tuna salad dihapus dari pendingin di 9:00 a.m. dan mengeluarkan untuk prasmanan 

pukul 11:00 Oleh apa waktu harus tuna salad disajikan atau dibuang?  

A. pukul 12:00 
B. 2:00 sore 

C. 3:00 p.m. 
D. 4:00 am 
  

64. Kapan dapat daging mentah, unpackaged ditawarkan untuk pelayanan mandiri? 

A. di berdiri makanan organik 
B. di Mongolia barbeque 
C. ketika daging adalah kualitas tinggi 

D. Kapan daging beku 
  

65. apa aturan untuk melayani bumbu harus dilakukan? 

A. melayani bumbu dalam wadah asli 
B. melayani bumbu dalam wadah antimikroba 
C. menggabungkan mangkuk sisa bumbu dengan yang segar 
D. melayani bumbu dibuka, tidak terpakai 
  

66. massal unpackaged makanan di area layanan mandiri harus diberi label ketika 

A. makanan yang disiapkan di tempat. 
B. produsen mengklaim makanan sehat. 
C. makanan disiapkan oleh produsen lain. 
D. makanan mendukung pertumbuhan patogen. 
  

67. suhu clam chowder dicentang selama memegang. Menurut kebijakan operasi, sup 

harus dibuang? Apa langkah dalam sistem HACCP sedang dipraktekkan oleh membuang 

sup? 

A. Hazard analysis 
B. verifikasi 
C. monitoring 
D. tindakan korektif 
  

68. proses yang memerlukan rencana HACCP? 

A. Merokok makanan untuk meningkatkan rasa 
B. menyajikan permainan liar 
C. melayani diimpor keju 
D. pasteurizing jus di-tempat 
  

  
  



69. Apakah informasi harus dimasukkan pada label wadah makanan siap-untuk-makan 

TCS menyiapkan Fasilitas untuk penjualan eceran? 

A. kualitas makanan 
B. potensi alergen 

C. Reheating petunjuk 
D. penyimpanan persyaratan 
  

70. apa yang harus dilakukan dengan makanan yang telah ditangani oleh seorang pawang 

makanan yang telah dibatasi atau dikecualikan dari operasi karena sakit?  

A. panas makanan untuk menghancurkan patogen 
B. membuangnya 

C. rekondisi makanan 
D. membuat yakin makanan tidak telah disalahgunakan suhu-waktu 
  

71. apa yang harus seorang pawang makanan lakukan dengan makanan setelah itu 

dicairkan dalam microwave? 

A. memasaknya menggunakan peralatan memasak konvensional 
B. mencakup makanan untuk mencegahnya dari kekeringan 

C. memeriksa suhu di tempat-tempat yang setidaknya 2 
D. Biarkan berdiri selama 2 menit sebelum memasak makanan 
  

72. Apakah yang harus melakukan operasi sebelum Kemasan jus segar untuk dijual di 

tempat? 

A. mendapatkan varians 
B. membuat label peringatan 

C. konfirmasi yang berisiko tinggi populasi tidak disajikan di sana 

D. membeli pasteurizer 
  

73. apa suhu harus boneka lobster harus dimasak untuk? 

A. 135° F (57 ° C.) selama 4 menit 
B. 145° F (63 ° C.) selama 4 menit 
C. 155° F (68 ° C.) selama 15 detik 

D. 165° F (74 ° C.) selama 15 detik 
  

74. suhu apa harus sayuran dimasak mencapai aman panas-diadakan untuk Layanan? 

A. 135° F (57° C.) 
B. 145° F (63° C.) 
C. 155° F (68° C.) 
D. 165° F (74° C.) 

75. jompo kantin staf menciptakan item menu baru untuk sarapan untuk penduduk dan 

anggota keluarga mereka. Item apa tidak aman untuk melayani?  



A. pancake 
B. lembut telur rebus 
C. Corned beef hash 
D. mayones 
  
  
  
  
  

76. ketika makanan handler harus mengubah sarung tangan? 

A. setelah 1 jam penggunaan konstan 
B. segera setelah mereka menjadi kotor atau robek 
C. pada akhir pergeseran 

D. setiap 6 jam 
  

77. A. makanan handler telah didinginkan wadah cabai hingga 70° F (21˚C.) dalam 1 jam. 

Berapa banyak waktu yang tersisa untuk mendinginkan cabai untuk 41° F (5˚C.)? 

A. 2 jam 
B. 3 jam 
C. 4 jam 

D. 5 jam 
  

78. apa yang harus lakukan oleh server ketika mengambil Pemesanan makanan dari 

pelanggan yang memiliki keprihatinan tentang alergi makanan? 

A. menggambarkan setiap item menu untuk pelanggan yang bertanya, termasuk bahan-bahan 

"rahasia" 
B. menjelaskan gejala reaksi alergi terhadap pelanggan sebelum mereka memesan 

C. ketika pelanggan tiba, memberitahu mereka makanan dapat menyebabkan reaksi alergi 
D. memberitahu pelanggan dengan alergi makanan mereka tidak akan mampu menerima 

layanan 
  

79. Apakah yang dimaksud dengan suhu minimal memasak internal untuk dada ayam? 

A. 135° F (57 ° C.) selama 4 menit 
B. 145° F (63 ° C.) selama 4 menit 

C. 155° F (68 ° C.) selama 15 detik 
D. 165° F (74 ° C.) selama 15 detik 
  

80. termometer apa paling sesuai untuk memeriksa suhu bilasan akhir mesin pencuci 

piring? 

A. waktu-suhu indikator 
B. infrared thermometer 

C. maksimum mendaftar termometer 
D. pencelupan probe 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PRAKTEK TES "A" JAWABAN 

  

1. A  

2. B  

3. C  

4. B  

5. C  

6. B  

7. C  

8. B  

9. D  

21. A  

22. A  

23. C  

24. B  

25. A  

26. C  

27. C  

28. D  

29. B  

41. A  

42. B  

43. D  

44. A  

45. B  

46. B  

47. B  

48. A  

49. B  

61. C  

62. C  

63. C  

64. B  

65. A  

66. C  

67. D  

68. D  

69. B  



10. B  

11. A  

12. C  

13. A  

14. B  

15. C  

16. D  

17. B  

18. C  

19. C  

20. C  

30. B  

31. B  

32. A  

33. A  

34. B  

35. D  

36. C  

37. B  

38. C  

39. C  

40. C  

50. A  

51. B  

52. D  

53. B  

54. A  

55. D  

56. A  

57. A  

58. A  

59. C  

60. C  

70. B  

71. A  

72. A  

73. D  

74. A  

75. B  

76. B  

77. D  

78. A  

79. D  

80. C  

  
  
 


