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Gıda Güvenlik Standartları - Termometreler ve risk içeren Gıda maddeleri ile
kullanımı

Bölüm 3 (yalnızca Avustralya için), Avustralya Yeni Zelanda Gıda Standartları Yönetmeli©i

NOT:  Yeni Gıda Güvenlik Standartları Yeni Zelanda’da uygulanmamaktadır.  Avustralya ile Yeni Zelanda arasındaki gıda
standartları anlaßma maddelerine gıda hijyen standartları dahil de©ildir.

Termometre kimler için gereklidir?

Gıda ißletmenizin risk içeren gıda maddelerini saklama, taßıma, hazırlama, pißirme veya satması durumunda yiyeceklerin
ısısını ölçebilmeniz için bir termometre bulundurmanız gerekir.  Risk içeren gıda maddeleri et, balık, süt ürünleri ve
yumurta içeren yiyecekleri kapsamaktadır. Pilav ve makarna da bunlara dahildir.

Gıda ißletmenizde bir termometre bulundurulmalıdır.  Birden çok gıda ißletmeniz varsa her ißletmenizde ayrı bir
termometre bulundurmalısınız.  

Termometreye neden gereksinim duyarım?

Termometre ile risk içeren yiyeceklerin yeterli bir ßekilde  pißti©ini, buzdolabında ya da ißletmenizin vitrininde do©ru ısı
derecesinde tutuldu©unu, güvenli bir ßekilde so©utulup, ısıtıldı©ını kontrol edebilirsiniz.  Ayrıca termometre ile, gıda
ißletmenize getirilen risk içeren gıda maddelerinin uygun derecelerde taßınmıß olup olmadı©ını kontrol edebilirsiniz. Bu
standartların gerektirdi©i bir koßuldur ve Gıda Güvenlik Standartları - Gıda maddelerini teslim alırken güvenlik - adlı bilgi
notunda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

Ayrıca standartlar risk içeren gıda maddelerini depolamanız, taßımanız, hazırlamanız, pißirmeniz veya satmanız
durumunda kendinize ait alternatif olußturacak baßka güvenli yöntemler uygulamadı©ınız sürece ya 5ºC veya altında ya da
60ºC veya üstünde ısıda tutmanızı gerektirmektedir. Ayrıca risk içeren pißirilmiß yiyecekleri so©utma ve tekrar ısıtma
ißlemlerinde, di©er ısı dereceleri ile ilgili koßullar geçerlidir.  Standartların öngördü©ü gerekli ısı kontrolleri konusunda
ayrıntılı bilgi için Gıda Güvenlik Standartları - Gerekli ısı kontrolleri adlı bilgi notuna bakınız.

Ne tür bir termometreye gereksinimim olacak?

Yiyece©in içine girebilecek bir termometre gerekir.  Bu kalem tipi bir termometredir.  Ayrıca termometre +/-1ºC’ye duyarlı
olmalıdır, yani termometre gıda maddesinin ısısını 
5ºC’da gösteriyorsa, yiyece©in asıl ısısı 4ºC ile 6ºC arasındadır.

Halen bir termometrem var, bu koßullara uygun bir termometre midir?

Halen mevcut kontaklı termometreniz en az 1ºC oynayarak ölçüm yapıyorsa bu yeterli olabilir. Termometrenin netli©i
konusundaki bilginin, termometreyle birlikte gelen belgelerde bulunması gerekir. Herhangi bir belgenin olmaması
durumunda satıcı firmaya telefon edip netli©i konusunda bilgi almalısınız.

So©uk odalar, ben-mari kapları ve sandviç vitrinleri gibi yiyeceklerin depolandı©ı ve sergilendi©i gereçlerde sabit bulunan
bir termometre olabilir.  Bu termometre gerecin ißlemsel derecesini ölçer.  Bu tür termometreler yararlı olsalar da yiyece©in
gerçek ısısını ölçmezler ve dolayısıyla  yiyece©in gerçek ısısını ölçmek için yine de kalem tipi bir termometre satın almanız
gerekecektir.

Bazı gıda ißletmeleri (polisin hız kontrol tabancası görünümünde) enfraruj termometreleri kullanırlar. Bu termometreler
ısısını kontrol etmek için yiyecek maddesinin içine sokulmayıp ona nißan almıß durumda tutulurlar.  Bunlar çabuk
kontrollar için çok yararlı olabilirler, ancak standartların öngördü©ü koßullara uygun de©illerdir çünkü yiyece©in dıß ve iç
derecesi farklı olabilir. Bu nedenle, bir enfraruj termometreniz olsa dahi yine de +/-1ºC duyarlı©ında kalem tipi bir
termometre satın almanız gerekecektir ya da baßka bir seçenek olarak çubuk eklenmiß bir enfraruj termometresi alınız.

Nereden bir termometre satın alabilirim ve fiyatı ne kadardır?

Elektronik test ya da gıda servis gereçleri satan ßirketler termometre de satarlar.  Bu ßirketlerden bazıları büyük ßehirlere ait
‘Yellow Pages’larda ‘Thermometers’ veya ‘Catering suppliers’ baßlıklı listelerde bulunabilir.  Ayrıca bu ßirketler ürünlerini
ticaret fuar ve sergilerinde pazarlar ve catering dergilerine reklam verirler.  
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+/-1ºC duyarlı©ında çubuklu bir termometrenin fiyatı genellikle 40-50 dolar arasıdır.  Bölgenizde gıda termometreleri satan
bir firma bulamazsanız bilgi almak için yerel belediyenize ya da Eyaletinizdeki/Bölgenizdeki yetkili sa©lık kurulußuna
danıßınız.

Gıda maddesinin ısısını ölçmek için termometreyi nasıl kullanabilirim? 

Termometrenizi kullanırken aßa©ıda sıralanan tavsiyeler yararlı olabilir:
❑ termometrenin temiz ve kurulanmıß olmasından emin olunuz;
❑ termometrenin kalem tarafını gıda maddesinin içine sokunuz ve ısı derecesini okumadan önce derecenin sabit bir

hale gelmesini bekleyiniz;
❑ ısı her bölümde aynı olmayabilir. Bu nedenle gıda maddesinin de©ißik bölümlerinin ısısını ölçünüz. Örne©in, yiyecek

maddesinin buzdolabında so©utulması durumunda dıßı ortasından daha so©uk olabilir; 
❑ bir gıda maddesinin ısısının ölçümünden di©erine geçmeden önce termometrenizi temizleyip dezenfekte ediniz.
❑ sıcak ve so©uk gıda maddelerinin ısılarını ölçme ißlemleri arasında termometrenizin oda sıcaklı©ına gelmesini

bekleyiniz;
❑ buzdolabındaki ya da yiyecek vitrinindeki farklı gıda maddelerinin ısılarını ölçünüz, çünkü buzdolabı ya da vitrinin

daha sıcak veya daha so©uk bölümleri vardır; ve
❑ paketlenmiß ve so©utulmuß gıda maddelerinin ısısını termometreyi uzunlamasına iki paketin arasına koyarak ölçünüz

- ısı ölçümü takribi olacak ancak paket bozulmayacaktır.

Termometreyi nasıl temizleyip dezenfekte edebilirim?

Termometrenin kalem tarafı gıda maddesinin içine girdi©inden baßka bir gıda maddesinin ısısını ölçmek için kullanılmadan
önce temizlenip dezenfekte edilmelidir. Termometrenin kalem tarafı temizlenip dezenfekte edilmezse, gıda zehirlenmesine
neden olan bakteri bir gıdadan di©erine taßınabilir. Bu, özellikle termometrenin önce çi© daha sonra pißmiß bir yiyece©in
ısısını ölçmek için kullanımında önemlidir, örne©in, çi© bir hamburger köftesinde daha sonra pißmiß bir hamburger
köftesinde kullanımı gibi.
Termometrenin kalem tarafı sırasıyla aßa©ıdaki yöntemler uygulanarak temizlenip dezenfekte edilebilir:

❑ kalem tarafını sıcak su ve deterjanla yıkayarak;
❑ kalem tarafını termometrenize göre uygun biçimde dezenfekte ederek (genellikle alkollü bezle);
❑ gerekti©inde dezenfekte maddesinin akması için termometreyi durulayarak (dezenfekte maddesiyle ilgili tarifnameye

bakınız)
❑ kalem tarafının havayla kendili©inden kurumaya bırakılması veya bir kere kullanılıp atılabilecek bir havluyla iyice

kurulanması.

Termometrenin bakımını yapmam gerekir mi?

Termometrenin iyi çalıßır durumda bulunması için bakımını yapmanız gerekir. Pili bitti©inde yeni pil koymalı ya da
termometre kırıldı©ında tamir ettirmeli veya de©ißtirmelisiniz.

Aynı zamanda termometrenin kesin ölçüm sa©ladı©ından emin olmalısınız. Do©ru bir ölçüm sa©laması için düzenli olarak
ayarlanması gerekir. Bu ißlemi termometrenin prospektüsündeki açıklamaları uygulayarak yapabilirsiniz ya da aldı©ınız
firmadan ne zaman, nasıl ve kimlerin  ayarlayabilece©i konularında gerekli tavsiyeleri alabilirsiniz.

Daha fazla bilgiye gereksinim duyuyor musunuz?

Standartların örnekleri, yönetmelikler, destek materyalleri ve di©er bilgi notları ANZFA’nın web sitesinde
(www.anzfa.gov.au) mevcuttur. Standartlar her Eyalet ve Bölge’de uygulanmaya baßladı©ından, gıda ißletmeleri, do©rudan
yerel belediye Çevre Sa©lık Görevlilerinden ya da Eyalet veya Bölgelerinin Sa©lık veya Sa©lık Hizmetleri Bakanlıkları ve
Kamu Sa©lık Birimleri’nden bilgi alabilirler. 

Eyalet ve Bölge sa©lık bakanlıkları ve yerel belediyelerle haberleßme ayrıntıları konusunda bilgi Gıda Güvenlik Standartları -
Bilgilendirme ve tavsiye Kaynakları adlı ayrı bir bilgi notunda yer almaktadır.
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