Como organizar
o estoque e a
geladeira
Para manter os ingredientes e produtos com qualidade é muito importante a atenção
na armazenagem, tanto das matérias-primas quanto dos pratos já finalizados, para
conservar seu sabor, o cheiro, a textura e apresentação do produto.

Estoque
Para organizar o estoque de matérias-primas ou produtos
já prontos, fique atento com os seguintes pontos:

O espaço deve ser adequado:
–
 Ambiente seco
;

– 
 Arejado e sem invasão da luz do
sol
;

– Organizado e limpo
.

Evite deixar os produtos direto no chão,
use prateleiras e/ ou paletes.

Armazene de modo que fique fácil retirar
os produtos que precisa com mais
frequência.

Mantenha sempre o mesmo padrão de
organização para se acostumar.

Faça o controle do que está no estoque e
a quantidade disponível, use um caderno
ou planilha de computador.

Use plaquinhas com cores para ajudar na
identificação visual do que está faltando
ou precisa de atenção.

Organize para que os produtos que você usa junto fiquem pr ximos
um do outro.
ó

onheça e aplique o método do Primeiro que ence, Primeiro que
ai P P . Assim, você evita perda de produtos.
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Geladeira
Para organizar o armazenamento refrigerado tenha em mente o tempo que cada
produto vai ficar na geladeira ou freezer e condicione sempre em vasilhas com tampa
para não espalhar o cheiro.
Na geladeira mantenha os produtos nos espaços considerando:
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Congelador
Alimentos comprados já congelados ou que precisem ser
armazenados por mais tempo, e que não devem ser
recongelados.
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Prateleira superior  
(abaixo do congelador)

2

Devem ficar os que precisam de mais refrigeração, como
leite e derivados, patês e embutidos.
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Prateleira do meio

6

Ficam os alimentos que estão descongelando, os que já
foram preparados como carne temperada ou sobras, além
de ovos e afins.
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Prateleira inferior  
(a última antes da gaveta)
Devem ficar os alimentos que serão consumidos em breve.
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Gaveta inferior
Ficam as verduras e legumes em sacos plásticos.

6

porta da geladeira
É o local dos líquidos, molhos e temperos.

