
Süpermarketlerde kalite ve 
uygunluğun sağlanması.

Mal kabulden alışveriş sepetine kadar: Testo'da, süpermarketlerdeki her bir 
işlem adımı için gerekli ölçüm cihazını bulabilirsiniz.



$

Uygulama kılavuzu içeriği

Sürecin tamamına bakıldığında kritik noktalar nelerdir?

Taze, lezzetli ve iştah açıcı: Müşterilerin, gıdaların kalitesiyle 

ilgili talepleri oldukça yüksektir ve bir süpermarkette 

alışveriş yaptıklarında size güvenirler. Bu nedenle, yalnızca 

güvenilir gıdaların müşterilerin alışveriş sepetinde olmasını 

sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Kesintisiz soğuk 

zincir şüphesiz önemlidir; ancak HACCP konseptinin yanı 

sıra işinizin spesifik uygunluk gereksinimleri de sıcaklık 

limit değerleri ve hijyen standartlarına uymayı gerektirir. 

Yeni zorluklardan biri de, süpermarketlerde taze gıdaların 

hazırlanmasıdır; bu da birtakım ek kalite güvence ölçümleri 

gerektirir. 

Testo'nun güvenilir, dayanıklı ve kullanımı kolay gıda ölçüm 

teknolojisi sizi bu görevlerin hepsinde desteklemektedir.

Bunun için sizlere bu uygulama kılavuzunu hazırladık. İçinde, 

bu soruların cevaplarını ve çok daha fazlasını bulacaksınız:

•  Hızlı ve hassas ölçümlerle, mal kabul kontrollerinde 

zamandan nasıl tasarruf edebilirim?

•  Soğuk odalarda 7/24 stabil bir sıcaklık değerini nasıl 

sağlarım?

• Kızartma masrafları etkili bir şekilde nasıl azaltılabilir?

•  Yeni hazırlanmış gıda trendinde hangi yeni ölçüm görevleri 

yer alıyor?
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Mal kabul, gıdaların teslim edildiği yerdir. Gıda güvenliği 

bağlamında, taze gıda maddelerine ve dondurulmuş 

ürünlere burada özellikle dikkat edilmelidir; çünkü soğuk 

zincir ve diğer yönetmeliklere uyulmalıdır. Ürünlerin teslimatı 

genellikle yükleme alanında yapılır. Tedarikçinin varışından 

hemen sonra sıcaklık burada ya yükleme platformunda ya 

da doğrudan araçta ölçülür. Bazen basılı bir protokol kanıt 

olarak sunulur.

Hızlı ve hassas ölçümlerle, mal kabulde zamandan 

nasıl tasarruf edebilirim?

En hızlı ölçümü infrared termometre ile yaparsınız. Yüzeydeki 

sıcaklığı temassız ve kesintisiz ölçer. Aynı zamanda batırma 

tipi termometre ile ilave rastgele/noktasal ölçümler yapmak 

da mantıklıdır. Bu nedenle testo 104 IR gibi kombine bir 

cihazın kullanımı, teslim edilen malları hızlı ve hassas bir 

şekilde kontrol etmek için özellikle önerilir.

Mal kabulden hemen sonra gıdaların çoğu öncelikle bir 

depolama tesisine aktarılır. Ürünlerin raf, soğutma ünitesi ve 

servis tezgahında taze ve bozulmadan kalması için, saklama 

koşulları uygun ve stabil olmalıdır. Yiyecek türüne bağlı 

olarak, farklı limit değerlerine uyulmalıdır.

Soğuk odalarda 7/24 stabil bir sıcaklık değerini nasıl 

sağlarım?

Gıdaların depolanmasında, günde sadece bir kez yüzey 

ve iç sıcaklığının ölçülmesi yeterli değildir. Çünkü bu, 

günün kalan 23 saati için gıdaların saklama koşulları ile 

ilgili belirsizlik içinde olduğunuzu gösterir. Veri kaydediciler 

ile sürekli ölçüm veya alarm fonksiyonlu otomatik iklim 

kontrolü, limit değerlerine her zaman uyulduğundan emin 

olmanızı sağlar. Bu, manuel anlık kontrol ölçümüne kıyasla 

riskleri en aza indirir, kaliteyi korur ve zaman kazandırır.

Ölçüm nerede alınır?

Mal kabulde Depolama alanlarında

Save time in Incoming Goods

İndirmek için tıklayın

Okumaya devam etmek mi istiyorsunuz? O halde ücretsiz uygulama 

kılavuzunun ikinci bölümünü hemen indirin. Süpermarketlerde taze gıda 

hazırlamak için ipuçları ve püf noktaları, önemli sıcaklık sınır değerleri 

ve çok daha fazlasını içerir. 

https://www.testo.com/tr-TR/uygulamalar/gida-supermarketler-kayit-formu

