ANNEX VII
PROTOCOL DE MENJAR D’ALUMNES
INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

AMB

AL·LÈRGIES

I

1. La norma fonamental per a gestionar el servei de menjador, és demanar als pares el certificat
mèdic que especifiqui quina al·lèrgia o intolerància pateix el seu fill. El professor haurà de fer
arribar aquest certificat a la responsable de la cuina o enviar-lo per, correu electrònic, a la persona
responsable, per poder elaborar el menú adequat per a cada nen amb dietes especials, evitant així
que pugui passar res.
2. Tot el personal de cuina ha d'estar preparat en coneixements per poder elaborar els diferents
tipus de menús, que han de ser clars i estar exposats a la cuina
3. La recepció de matèria primera i el seu emmagatzematge es realitzaran per separat i protegits
de la resta dels aliments, per evitar contaminacions creuades
4. S’han d'utilitzar estris de treball exclusius per a la preparació de aquests menús, i
s'elaboraran en espais diferents o separats en el temps, mantenint en el segon cas unes
exhaustives normes d'higiene per evitar traces d'al·lèrgens. Un cop elaborats aquests menús, seran
guardats en termos degudament etiquetats dins de l’armari calent per al seu posterior emplatat :
cal assegurar-se que la temperatura sigui superior als 65°C durant tot aquest temps.
5. El lliurament d’aquests aliments el realitzarà la persona encarregada de la barra per on passi el
nen, en una safata etiquetada amb el tipus de dieta i el nom de l’alumne, on hi haurà el primer
plat, el segon i les postres.
6. Tots als alumnes amb dietes especials han de passar els primers de cada torn
7. El professor encarregat de la barra és el responsable que aquesta safata arribi a l’alumne previst
8. Els professors han de conèixer els alumnes amb dietes especials i saber com actuar en cas
d’alguna reacció al·lèrgica
9. En el menjador del CEI, els nens portaran una medalla penjada amb el símbol de la seva
al·lèrgia o intolerància. A l’office, la senyora encarregada prepararà una safata per nen identificada
amb una tarja amb el nom i el tipus de dieta. La senyoreta serà l'encarregada de portar la safata a
la taula on segui el nen.
PROTOCOL DELS ÀPATS DE REGIM
N’hi haurà prou amb assenyalar-los de manera que la persona que els serveix sàpiga de quin
règim és cada un i remetre’l al destinatari correcte.

