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EMMAGATZEMATGE i CONSERVACIÓ
Temperatura de la cambra:

La cambra de servei o vitrina ha de mantenir-se a una temperatura constant de -14 °C

Aquesta temperatura ha de registrar-se tres vegades al dia. En entrar al matí, a mitjan jornada

i al final del dia. Les temperatures es registraran en una taula similar a la que adjuntem en

aquest arxiu. (pàgina 4)

A la nit o al final de cada torn, s'ha de guardar el gelat en el congelador de conservació el qual

estarà a una temperatura constant de -18 °C, quant menor sigui la temperatura millor.
Aquesta temperatura ha de registrar-se tres vegades al dia igual que la temperatura de la

vitrina.

Les tapes de cada barqueta s'han de rentar adequadament i guardar per a poder-les utilitzar
a la nit. Tot el gelat, excepte el que es troba en exposició, ha de guardar-se amb la seva tapa

perquè el gelat no es cremi ni s'assequi. 

Cada nit hem de guardar el gelat tenint en compte que estiguin netes tant les superfícies
exteriors de la barqueta, com les superfícies interiors de la barqueta. S'ha d'exposar i servir el

gelat que estigui més prop de caducar-se. En el cas de la conservació; davant o més a la mà,

ha d'estar el gelat que estigui més prop de caducar-se, i més en el fons, el gelat que estigui

més lluny de caducar-se.
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Manteniment de vitrina

Manteniment setmanal:
Observa el funcionament de la vitrina, aquest ha de ser regular i constant. Pren una

referència i cronometra els temps entre parades i arrencada per a comprovar que sempre

siguin similars. Tingues en compte que a principi de temporada la vitrina aconseguirà la

temperatura més ràpid que durant els períodes de més calor. A més de veure's afectada per les

condicions climatològiques, el rendiment també pot perjudicar-se per la freqüència d'obertura

de portes, infiltracions d'aire o fonts de calor externes.- Neteja de la cuba, que ha de trobar-se

sempre  molt neta,  per a mantenir una higiene i desinfecció òptima, sent aquesta l'única

manera d'evitar la presència de males olors i bacteris que podrien arribar a contaminar el gelat

(els bacteris poden sobreviure i proliferar en temperatures de fins a -40 °C).

Manteniment mensual:
Neteja de condensadors, els condensadors frigorífics (aquests radiadors que porten totes les

màquines frigorífiques i que tant s'embruten) són intercanviadors de calor per a desallotjar la

calor produïda per la generació de fred. Un condensador brut afecta directament a la

producció de fred i al consum energètic. Recomanem netejar-los únicament amb una pistola

d'aire a pressió.

Revisió de motoventiladores del condensador, aquests motors extreuen la calor del

condensador i solen ser susceptibles d'avariar-se sent fonamentals per a un bon funcionament

de la vitrina. Dóna un cop d'ull almenys una vegada al mes per a comprovar que giren de

manera regular i cap cos estrany (una bossa o un cartó) est obstruint el flux d'aire.

Manteniment anual:
Controla la temperatura de funcionament de la vitrina amb un termòmetre fiable en el

mateix punt que es trobi la sonda ambienti de la màquina, si fos necessari pots sol·licitar al teu

servei tècnic que realitzi un calibratge de la mateixa perquè ens mostri la temperatura "real"-

Comprova que els drenatges de la barqueta estan lliures de cossos estranys i que desguassen

correctament.  Realitza una neteja en profunditat (Cuba d'exposició, cristalls i frontisses,

safates evaporatives de condensats, instal·lació frigorífica, il·luminació, reixetes, etc.)-

Comprova que les frontisses dels cristalls i altres elements de subjecció estiguin fermes i

realitzin correctament la seva funció.
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Evitar que li toqui el sol directament.

Netejar les pelusses o obstruccions del condensador.

En les vitrines, hem d'evitar al màxim tenir les finestres d'accés al gelat obertes. Hauríem de

tancar-les immediatament després de servir el gelat perquè no pugi la temperatura del

gelat que s'exposa en la vitrina.

Fer descongelacions i neteges del congelador periòdicament.

Fer cronogrames de neteja.

No guardar altres coses que no siguin gelats en les cambres o vitrines.

No col·locar elements davant de les reixetes de ventilació que obstrueixin el correcte flux

d'aire.

Altres recomanacions importants a l'hora de mantenir maquines:
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Qualsevol superfície, instrument o barqueta, ha de ser netejat immediatament què es taqui

amb restes de gelat, amb paper en el cas de les barquetes i sabons i neta-superfícies en el

cas dels instruments o superfícies.

Els utensilis que s'emprin per a la venda a orri, compliran permanentment les degudes

condicions higièniques. Aquests utensilis hauran de ser d'un material tal que no transmetin
substàncies alienes al gelat ni modifiquin les seves característiques organolèptiques i es

netejaran amb aigua corrent potable cada vegada que s'utilitzin. Les neules i galetes que

s'expenguin amb els gelats, es guardaran en recipients tancats i degudament protegits.

Els envasos i barquetes, no es podran reutilitzar.
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Com se serveix el gelat?

Cada vegada que es vulgui servir gelat en cap cas es deu  "rascar"  la superfície del gelat per a

afegir-lo a la terrina de servei si no que, s'anirà fent un buit o forat en vertical, i netejant el que
es mostri de barqueta. Com es mostra en el següent dibuix:

Presentació adequada:

buit en vertical net

Presentació inadequada: Gelat "rascat" en la
superfície i brut

Presentació inadequada: buit en
vertical però irregular i brut
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Quan ens quedi una cinquena part del gelat en la barqueta, s'ha de posar en la vitrina
una barqueta a estrenar i afegir el cinquè del gelat damunt de la barqueta a estrenar. Tenir

cinquenes parts d'una barqueta en la vitrina la fa pobra i poc atractiva. Ara bé, aquest gelat que

sobreposem serà el primer a servir-se.

No és segur afegir objectes que no siguin alimentaris, com a cartells de fusta o de paper,

tampoc és segur ni còmode afegir qualsevol volum que sobrepassi la barqueta. Tot aquell gelat

o aliment que sobresurti, no es conservarà a la mateixa temperatura que marca la vitrina, sinó

uns graus mes.
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Gràcies per comptar 

amb 

Estem a la seva disposició en el telèfon: 633061983

"Només hi ha una oportunitat

per a causar una 

primera bona impressió"

-Oscar Wilde
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