
FACT SHEET FOOD SERVICE 
 

Πριν το τηγάνισμα 

• Χρησιμοποιείστε μια καθαρή και σε καλή κατάσταση φριτέζα. 

• Διαλέξτε μιας καλής ποιότητας λάδι τηγανίσματος. 

• Επιλέξτε τη σωστή θερμοκρασία:  160-175°C. 

• Ελέγξτε τη θερμοκρασία του λαδιού πριν το τηγάνισμα. 

• Η αναλογία προϊόντος προς λάδι δε πρέπει να υπερβαίνει το 1:10. Μη γεμίζετε το καλάθι 

παραπάνω από το μισό. 

• Για καλύτερα αποτελέσματα τηγανίστε το προϊόν κατεψυγμένο. 

• Χειριστείτε τις πατάτες με φροντίδα. 

• Ακολουθείστε το κανόνα του FIFO. Ελέγξτε τις συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής 

του προϊόντος. 

• Γεμίστε και ανακινείστε το καλάθι δίπλα από τη φριτέζα ώστε να καθαρίσετε το προϊόν από 

πιθανά υπολείμματα αμύλου και πάγου. 

• Αποφύγετε να προσθέτετε αλάτι ή καρυκεύματα πριν ή κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος. 

Μη χρησιμοποιείτε το ίδιο λάδι για να τηγανίσετε διαφορετικά προϊόντα πχ  ψάρι και 

πατάτες. Έτσι αποφεύγεται την επίδραση στη γεύση και τη πιθανή έμμεση μόλυνση με 

αλλεργιογόνα (ψάρι�πατάτα). 

 

Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος 

• Διατηρείτε τη θερμοκρασία  ανάμεσα στους 160° C (προτηγάνισμα) και στους 175° C (τελικό 

τηγάνισμα). 

• Ανακατέψτε το προϊόν μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα. 

• Πάντα να μαγειρεύετε το προϊόν μέχρι να αποκτήσει χρυσοκίτρινο χρώμα. Μη μαγειρεύετε 

το προϊόν περισσότερο απ’όσο χρειάζεται (αποφύγετε να μαγειρεύετε το προϊόν μέχρι το 

χρώμα να γίνει σκούρο). 

• Πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες μαγειρέματος που παρέχονται από το παραγωγό και 

αναγράφονται στη συσκευασία. 

• Όταν μαγειρεύετε μικρότερες ποσότητες από αυτές που αναγράφονται στη συσκευασία, 

μειώστε το χρόνο μαγειρέματος. 

Μη γεμίζετε το καλάθι περισσότερο απ’όσο χρειάζεται. Γεμίστε μόνο το μισό καλάθι. 

 

Μετά το τηγάνισμα 

• Ανακατέψτε το προϊόν στο καλάθι, πάνω από τη φριτέζα, για 10 δευτερόλεπτα 

αμέσως μετά το τηγάνισμα για να αφαιρέσετε το πλεονάζον λάδι. 

• Μη κρατάτε τις πατάτες πάνω από το καυτό λάδι ( μαλακώνουν πολύ γρήγορα). 

• Τοποθετείστε το προϊόν σε απορροφητικό χαρτί πριν το σερβίρισμα. 

• Αλατίστε το προϊόν, εάν το επιθυμείτε και σερβίρετέ το αμέσως. Κρατείστε το χρόνο αντοχής 

του προϊόντος όσο το δυνατό σε μικρότερα επίπεδα. 

• Μη τηγανίσετε για 2
η
 φορά τηγανισμένο προϊόν. 

• Πριν από κάθε τηγάνισμα, καθαρίστε το λάδι από σωματίδια που επιπλέουν. 

• Καθαρίστε το λάδι και τη φριτέζα μετά τη χρήση. 

• Μη θερμαίνετε το λάδι τηγανίσματος περισσότερο απ’όσο χρειάζεται. Καλύψτε το λάδι από 

το φως όποτε είναι δυνατό. 

• Ελέγξτε τη καταλληλότητα του λαδιού μέσω ενός κατάλληλου συστήματος ελέγχου 

που να δίνει ένδειξη για το βαθμό οξείδωσης 

• Να αλλάζετε το λάδι τηγανίσματος μετά από 10 χρήσεις ή ακολουθείστε τις οδηγίες που 

αναγράφονται στη συσκευασία. 


