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Resfrie o leite

O leite deve ser refrigerado até 4ºC dentro de três horas

Se for leite de latão, entregar dentro duas horas após a 

ordenha na indústria processadora.

Cuidados Limpeza após a ordenha

-O local da ordenha deve estar limpo e seco

-Após a ordenha, lave cuidadosamente latões, baldes, 

coadores etc.

- Não deixe resto de leite secar no balde e latão
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! Conduzir as vacas com tranqüilidade para o local 

da ordenha
!  Reunir o material necessário:  balde, latão, filtro, 

caneca de fundo escuro, papel toalha, balde com 

água clorada, peia e banquinho. 

!   Os vasilhames devem estar limpos e secos

! Usar roupa 

limpa, botas, 

boné

!   Amarre a vaca

! Coloque o bezerro para 

apojar

!   Amarre o bezerro

! Prenda o banquinho na 

altura do quadril

!   Lave as mãos

!   Lave as tetas com água clorada

!  Seque as tetas com papel-toalha.    Descarte o 

papel-toalha após a secagem  de cada teta. 

!  Faça o teste da caneca de fundo escuro

!  Retire os três primeiros jatos e observe

!  Descarte o leite alterado

!  Descarte o leite acumulado na caneca

!  Retirar o leite

!  Ordenhe sem interrupção

!  Faça a desinfecção pós-ordenha

!  Coe o leite

!  A vaca não deve deitar após a ordenha
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