
S e n h o r  P i z z a

Ronaldo Ayres, 
o Senhor Pizza,  é diretor 
do Centro Tecnológico de 
Desenvolvimento de Pizzas e 
Massas no Brasil (CTP), pizzaiolo 
de mão cheia e, sobretudo, um 
apaixonado por pizza. 

Centro Tecnológico de 
Desenvolvimento de Pizzas e 

Massas no Brasil 
Tel.: (11) 3951-1000
www.senhorpizza.com.br

Manipulação de 
Alimentos

Para um bom sucesso em sua pizzaria são necessários diversos fatores, sendo um deles a 
importância das boas práticas na produção de alimentos. Um cliente satisfeito se preocupa 
principalmente com a segurança alimentar.

As Boas Práticas de Manipulação de Alimentos são práticas de organização e higiene utilizadas em 
todos os países do mundo, necessárias para garantir a produção de alimentos seguros.
No Brasil, desde 1993, está regulamentado que os estabelecimentos relacionados à área de alimentos 
estão obrigados a adotar as suas próprias Boas Práticas de Manipulação, de acordo com a atividade 
desenvolvida e com suas instalações e equipamentos.
O Manual de Boas Práticas é o documento que descreve as práticas realizadas pelo estabeleci-
mento, incluindo requisitos sanitários do edifício; manutenção e higienização das instalações, dos 
equipamentos e dos utensílios; controle de água e abastecimento; controle integrado de vetores e 
pragas urbanas; controle de higiene e saúde dos manipuladores; e controle e garantia de qualidade 
e produto � nal.
Os estabelecimentos devem possuir também, obrigatoriamente, Procedimentos Operacionais 
Padronizados - POPs. Esses documentos devem descrever, de forma simples e objetiva, as rotinas 
de serviço realizadas no local.

Vejam algumas regras da manipulação de alimentos:
Os manipuladores devem manter a higiene pessoal e do uniforme.
Cozinhar os alimentos em temperaturas superiores a 740C, principalmente em seu interior.
Manter os alimentos perecíveis sob refrigeração ou congelamento com devida identi� cação.
O tempo de pré-preparo dos alimentos que serão utilizados para a montagem da pizza não deve 
exceder 30 minutos.
O tempo de exposição dos alimentos para montagem da pizza deve seguir a seguinte recomendação: 
temperatura de refrigeração até 100C e tempo de exposição de 4 horas; entre 100C e 210C - 2 horas.

Dicas do chef:
Um cliente satisfeito se preocupa principalmente com a segurança alimentar.
Um alimento de qualidade requer um carinho especial, merece um lugar limpo e organizado.
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