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Porquê Para impedir a acumulação de gordura e satisfação das normas de higiene da McDonald’s 

Duração da operação 5 minutos de preparação 45 minutos para efectuar a limpeza 

Hora do dia Final do dia de trabalho Para restaurantes de abertura permanente (24h/24h): 
durante a noite ou a madrugada, quando o volume de 
trabalho for menos intenso 

Símbolos de risco 

Ferramentas e consumíveis 

        

 Escova de nylon  Garrafa aspersora  Toalhas de papel  Balde  Espátula  Escova de chão   

Procedimento 

1 Desligar a alimentação eléctrica 
O interruptor de alimentação 
principal deve estar na posição 
OFF (desligado). 
 
 
 

2 Remover o apanha-gordura 
Remover a calha e o copo de 
recolha de gordura existente na 
canópia e deitar o conteúdo no 
tabuleiro de descarte de óleo 

 
 
 

3 Destravar os rodízios 
Libertar os travões dos rodízios 
da fritadeira. 
 

4 Cobrir as cubas de fritura 
Colocar as tampas em todas as 
cubas. 
 

 

 
 

5 Deslocar a fritadeira de sob a 
canópia 
Deslocar cuidadosamente a 
fritadeira de sob a canópia o 
suficiente para permitir o acesso 
à face posterior da fritadeira. 
 

 
Aviso: A deslocação da fritadeira 
pode provocar o derrame do óleo 
quente. 

 
 

6 Desligar os cabos de alimentação 
eléctrica 
Desligar os cabos eléctricos 
puxando pelas fichas e não pelos 
cabos. 

 

7 Remover os filtros da canópia 
Remover os filtros de gordura e 
lavá-los em lavatório apropriado 
com McDonald’s A.P.C. (HCS) 
quente 

8 Limpar a canópia 
Utilizando uma espátula, 
remover cuidadosamente a 
gordura da canópia e da área 
posterior da fritadeira. 

 



Limpeza da área atrás da fritadeira (continuação) 
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9 Sequência da limpeza 
Limpar a área atrás da fritadeira 
na sequência indicada a seguir: 
A. Áreas acessíveis da conduta 
de exaustão 
B. Traseira da canópia 
C. Faces laterais da canópia 
D. Caixa de alojamento do filtro 
de gordura 
E. Chapa metálica em redor da 
fritadeira 

 
 

10 Cuidados especiais na área em 
redor da Ligação Fusível 
Proceder com cuidado durante a 
limpeza da área em redor da 
Ligação Fusível.  A rotura da 
ligação fusível provoca a 
activação do sistema de extinção 
de incêndio. 

 

11 Escovagem 
Utilizar uma escova de nylon e 
McD A.P.C. (HCS) quente para 
limpar as áreas na traseira da 
fritadeira, incluindo o pavimento. 

 

12 Secagem com toalha de papel 
Limpar todas as áreas com uma 
toalha de papel; as áreas devem 
ficar bem limpas e secas.  
Solicitar a inspecção do 
equipamento pelo supervisor. 

 

13 Lavar os rodízios 
Lavar os rodízios com uma 
escova de nylon e McD A.P.C. 
(HCS) quente. 

 

14 Limpar a área da fritadeira 
Limpar a área em redor da 
fritadeira com uma esfregona e 
McD A.P.C. (HCS). 

 

15 Instalar a fritadeira no local de 
funcionamento 
Efectuar as operações 1 – 7 em 
ordem inversa para colocar a 
fritadeira sob a canópia e instalar 
os filtros de gordura.  Remover 
as tampas das cubas. 
 

 
Aviso: A deslocação da fritadeira 
pode provocar o derrame do óleo 
quente. 

 

16 Lavar o tabuleiro de drenagem do 
filtro 
Limpar o óleo e os resíduos do 
tabuleiro de drenagem.  Lavar o 
tabuleiro de drenagem com água 
e sabão e enxaguar bem com 
água quente. 

 

 


