
و نگهداري مواد غذايي  اصول بهداشت

و كنترل سالمت افراد موثر در فرايند توليد غذا-1  بهداشت فردي

و ارتقاء آگاهي هاي اين گونه افراد، به طرق ديگر از جمله شيوه هاي مناسبي كه بتواند عالوه بر آموزش
. . .) واگيردار، نظافت شخصي، لباس، سالمت، نداشتن بيماري(معاينات ادواري، بررسي بهداشت فردي:

و كشت مدفوع به منظور تجسس ناقلين به و كيست انگل ها، آزمايش مدفوع از نظر وجود تخم، الرو
و كاهش خطرات، اطمينان حاصل شود ظاهر سالم، به تعهدعملي افراد نسبت به رعايت موازين بهداشتي

.حائز اهميت بسيار است

 بهداشت محيط-2

ب و نگهداري مواد غذايي مساله بسيار مهمي در تامينرعايت  هداشت محيط در محل تهيه، توليد، توزيع

و اصول آن عبارت است از :سالمت غذا است

 تهيه آب سالم كافي•

و مواد دفعي•  دفع صحيح زباله

و موش•  مبارزه با حشرات، سوسك، مگس

و مواد خارجي• و غبار  پيشگيري از ورود گرد

و پنجره هاي الزم به يادآ وري است كه بهترين شيوه مبارزه با مگس، نظافت مداوم محيط، نصب درب
 توري،

و دفع به موقع زباله است و حشرات ديگر نيز. سرپوشيده نگهداشتن همين تدابير براي مبارزه با سوسك
و. ضروري است ضمناً با توجه به محل زيست سوسك ها سرپوشيده نگاهداشتن مجاري فاضالب

در مواقع انجام سمپ.تناب از قرار دادن اشياءثابتي كه ممكن است پناهگاه سوسك شود الزم استاج
بايد با كمال دقت اين كار صورت گيرد تا ظروف) كه گاهي بناچار انجام آن ضرورت پيدا مي كند(اشي

و افراد نيز در معرض آن قرار نگيرن در مبارزه با موش،.دو مواد غذايي از سموم استفاده شده آلوده نشوند
ب قرار داده شوداين كار سبب(تله گذاري، پس از هر بار به دام افتادن موش الزمست تله مدتي در آفتا

و مانع به دام افتادن موش هاي ديگر مي شود مي شود بوي خاصي كه از موش در تله باقي مانده



ورود موش مثال از فاصله ميان پايين، غير قابل نفوذ كردن ديوارها، مسدود كردن راه)برطرف گردد
و قرار ندادن اشياء و سطح زمين، قرار دادن مواد اوليه روي سكوهايي كه با ديوارها فاصله دارند درها

 اضافي در انبار كه ممكن

و مفيد است از. است به عنوان پناهگاه، مورد استفاده موش قرار گيرد بسيار موثر و بيش از استفاده
نكته قابل ذكر ديگر ضرورت مشاركت همگاني.كه گاهي با خطراتي توام است كارآيي داردطعمه مسموم

و با ه با اين حيوانات موذي است لذا معموال مبارزه موضعي به تنهايي اطمينان بخش نيست در مبارز
.اندك بي توجهي، اين حيوانات زيان بخش از نقاط مجاور به محل هاي پاكيزه راه مي يابند

 عايت بهداشت از ابتداي تهيه تا لحظه مصرفر-3

و نقل، نگهداري، و نقل، وسائل حمل  منظور از اين عنوان، پايش مواد غذايي از هنگام تهيه، حمل

و هنگام طبخ مواد غذايي، دستگاه هاي سرمازا در تمام موارد ضرورت، بهداشت ظروف، هنگام نگهداري
و حتي و همانگونه كه در ابتداي اين عرضه وفروش، آماده كردن براي مصرف هنگام مصرف است

و جديت در طول زنجيره مبحث اشاره كرديماكتفا كردن به محصول نها يي بدون دقت توام با حساسيت
و توليد مواد غذايي قابل اطمينان نيست .تهيه

 اصول كلي نگهداري مواد غذايي

و كنترل آن  ها به كار گرفته مي شود مي تواند سبب با شناسايي عوامل فساد، تدابيري كه براي حذف

ن جا به طور فهرست وار به مهمترين شيوه هاي نگهداري يا تاخير در فساد مواد غذايي شود، در اي
.نگهداري موادغذايي اشاره مي كنيم

 استفاده از سرما-1

س- درجه4 و آنزيم ها مي شود 5 رماي حدودسرما، سبب كُند شدن يا توقف فعاليت عوامل بيولوژيك

تا(باالي صفر مثال در يخچال هاي خانگي ه باالي صفر 10 دماي يخچال هاي خانگي حداكثر درج
و) درجه بيشتر باشد5 قابل قبول است ليكن دماي نهايي يخچال نبايد از براي نگهداري كوتاه مدت

صفر، دماي سردخانه درجه زير 18 دماي(درجه زير صفر، مثال در فريزرهاي خانگي 18 سرماي حدود
و مواد غذايي منجمد بك ار مي رود معموال. هاي زير صفري است كه براي نگهداري چند ماهه گوشت

و 40 انجماد الشه در سرماي حدود و در تونل هاي خاص به سرعت انجام مي شود درجه زير صفر



تا6 حدود(تر براي نگهداري طوالني) درجه منتقل مي گردد 18 سپس به سردخانه هاي حدود ماه
آب.بكار گرفته مي شود) يك سال س رعت انجام شود تا و به انجماد مواد غذايي بايد با سرماي شديد

و جدار سلول ها پاره نشود بعكس در هنگام و خارج سلولي به طورهمزمان منجمد شوند داخل سلولي
تا خارج كردن مواد غذايي منجمد از حالت انجماد بايد مواد غذايي را در يخچال يا دماي محيط قرار داد

و خارج سلولي تقريبا همزمان از انجماد خارج شود(به آرامي از انجماد خارج شود ).آب داخل سلولي

 كنسرواسيون-2

و تحت 120 با توجه به اين كه محتويات داخل قوطي كنسرو در حرارت اتمسفر5 درجه سانتيگراد
 فشار

و نظر باينكه قوطي سالم كنسرو امكان دقيقه از باكتري 20 به مدت و اسپور آن ها عاري خواهد شد ها
نفوذ مجددعوامل فس اد را غيرممكن مي سازد لذا محتواي داخل قوطي هاي كنسرو بدون نياز به شيوه

احتياطا با توجه به امكان ناكافي. قابل نگهداري خواهد بود) مثال استفاده از سرما(هاي ديگر نگهداري
و باقي ماندن احتمالي اسپور كلوستريديوم بو بو دن حرارت استريليزاسيون دربرخي قوطي هاي كنسرو

سم(دقيقه در آب جوشان قرار دهند 20 تولينوم، توصيه مي شود قوطي كنسرو را قبل از باز كردن مدت
ه).دقيقه جوشيدن، از بين مي رود 20 بوتوليسم در كمتر از مدت و ضربه ديدن قوطي ها به نگام حمل

و فساد محتواي قوطي ها را به دنبال دارد و ته قوطي،. نقل، خطر ايجاد منافذ ريز همچنين باد كردن سر
و غير قابل مصرف بودن آن است .نشانه فعاليت هاي باكتريايي در قوطي

 خشك كردن-3

و متداول ترين شيوه نگهداري مواد غذايي است كه با حذف  آب مانعخشك كردن، قديمي ترين

و آنزيماتيك براي فساد مواد غذايي مي گردد توصيه مي شود به هنگام خشك. فعاليت هاي بيولوژيك
 كردن

و 100 دقيقه در بخار1 سبزي ها، ابتدا آن ها را به مدت- درجه90تا 85 دقيقه در آب داغ2 درجه
محصول) عمل بالنچينگ(قرار دهند تا با بي اثر كردن آنزيم هاي موجود در سبزي3 يا به مدت

.خشك كرده با كيفيت بهترفراهم گردد

و افزايش فشار اسمزي-4  تغليظ



و مانند اين ها با نامساعد كردن فعاليت عوامل قارچي و دوشاب، شيره از آب ميوه ها، تهيه مربا تهيه رب
و افزايش فشار اسمزي سبب نگهداري مواد غذايي مي شودوباكتريايي به خاطر كا .هش آب فعال

 استفاده از نمك-5

نمك به طور كلي موجب مرگ ميكروارگانيسم ها نمي شود اما با افزايش فشار اسمزي، مانع فعاليت آن
 ها

 حدودو براي نگهداري محصوالت شور،% 13 ميزان نمك مورد استفاده براي نگهداري پنير. مي گردد
.است6%

 روش هاي ديگر-6

استفاده از سركه، دودي كردن، استفاده از اشعه گاما، تخمير، استفاده از مواد شيميايي، روش هاي
 چندگانه

از( و نيز روش هاي جديد ديگر، هر كدام به گونه اي موجب كاهش) يا چند روش2 استفاده همزمان
ند، ليكن به كارگيري هر يك از اين روش ها مستلزم يا توقف فعاليت هاي عوامل بيولوژيك مي شو

.اطمينان از عدم زيان بخشي آن است



 نحوه نگهداري مواد غذايي

ر كه در كيسه هاي مات بسته بندي شده است خريداري نماييد .توصيه مي شود نمكهاي يددا

.خريد نمكهاي فله اي كه توسط افراد دوره گر عرضه ميگرددخودداري نماييداز·

.مصرف نمك رادر موادغذايي به حداقل برسانيد·

.نمك يددار را ميبايست در آخرين لحظات پخت به غذا اضافه نمود·

:نحوه نگهداري غذا در يخچال

تا درجه سرماي يخچال راهر از گاه كنترل كنيد تا همواره· .درجه باشد4بين صفر

و بيش از حد ظرفيت در داخل يخچال خودداري نماييد· .از قرار دادن موادغذايي گرم

.قبل از گذاشتن سبزي در يخچال آن را تميز بشوييد·

و موادغذايي كپك زده موجب آلودگي يخچال مي شودلذا در صورت مشاهده آنهارا خارج· ميوه جات
.ده را ضد عفوني نماييدنموده ويخچال آلو

و در قسمت پايين مواد غذايي پخته شده· و نيم پخته رابپوشانيديا آنها را بسته بندي روي غذاي خام
.نگهداري نماييد

و فريزر رانزديك اجاغ گاز يا منبع حرارتي ديگر قرارندهيد· .يخچال

در· و خراب الستيك دور ب يخچال در افزايش دما موثر باز ماندن دربيخچال براي مدت طوالني
.است

و محلول رقيق جوش شيرين توصيه· تميز كردن مرتب كف وسطوح داخلي يخچال با دستمال تميز
.ميشود

و در كوتاه.مفدار دفعات خريد را زيادتر كنيد· غذاهاي سرد راپس از خريد دركنار هم نگهدارينماييد
.ترين زمان ممكن به به يخچال منتقل نماييد



و فرآورده هاي لبني :توصيه هاي بهداشتي در مورد شير

ساعت نگهداري48شير پاستوريزه راحتماًدر داخل يخچال بين صفر تا چهار درجه به مدت حداكثر·
.نماييد

و خريدشير پاستوريزه در خارج از يخچال خودداري نماييد· .از نگهداري

از· د48چنانچه شيرپاستوريزه بيش و بريدگي در آن مشاهده ساعت و عالئم فساد ريخچال باقي بماند
.دقيقه بجوشانيد10قبل از مصرف آن را حد اقل به مدت. نشود

و كره غير پاستوريزه خودداري نماييد· .از مصرف خامه

.از مصرف پنير محلي بپرهيزيد·

و رنگ طبيعي· و كاكائو و يا شربت آن .تهيه شودبسنتي رنگي بايد ازميوه

و مصرف دوغ فله اي خودداري نماييد· .از خريد

و بوي نامطبوع مي باشد خودداري نماييد· .از مصرف كشك مايع كه داراي عالئم كيك زده گي

.دقيقه بجوشانيد20تا10كشك مايع پاستوريزه را قيل از مصرف·

.استفاده نماييدتوصيه مي شود ازپنير بسته يا برچسب داراي مجوز بهداشتي·

و به دفعات بنوشند.كسانيكه با مصرف شيردچار اختالل گوارشي ميشوندبايد شير را سرد· به مقدار كم
.ويا بجاي شير از ماست وپنير استفاده نمايند

.هيچ سفره اي بدون فرآورده هاي لبني كامل نيست·

.گرم پنير معادل يك ليوال شير است45·

:تي در مورد فرآورده هاي گوشتي توصيه هاي بهداش

.از خريدكالباس هايي كه تغيير رنگ داده خودداري نماييد·

و كباب لقمه غير منجمد خودداري به عمل آوريد· .از خريد همبرگر



و انقضائ ندارد خودداري نماييد· .از خريدسوسيس هايي كه تاريخ توليد

و كالباس به مدت بيش· .ساعت دريخچال خودداري نماييد36از از نگهداري سوسيس

.سوسيس را ميتوان جهت نگهداري بيشتردر داخل فريزر منجمد كنيد·

و كالباس هايي كه پوشش آنها پارگي دارد خودداري به عمل آوريد· .از خريدسوسيس

و كالباس بصورت مداوم خودداري نماييد· .از خوردن سوسيس

م و ماهي توصيه هاي بهداشتي الزم در :ورد گوشت مرغ

.گوشت موردمصرف پس از خريد بايد بخوبي شسته شود·

و آماده خودداري نماييد· .حتي المقدور از خريد گوشت چرخ كرده

.روز از باالترين قسمت يخچال استفاده نماييد3تا2جهت نگهداري گوشت مورد مصرف براي·

از· .گشتارگاههاي مجاز خودداري نماييداز خريد گوشت ذبح شده در خارج

و محكم به بدن چسپيده· و شفاف.ماهي تازه ميبايست داراي فلس درخشنده آبشش.چشم برجسته
و بوي نامطبوعي نداشته باشد .هايي به رنگ قرمزبوده

.پرخون يا كبود است–تيره–گوشت مرغ فاسد·

.جداً خودداري نماييد از مصرف مرغهايي كه دچار الغري شديد هستند·

:روش صحيح نگهداري نان

از(بهداشت جهت نگهداري نان در طوالني مدت .آنرا در فريزر نگهداري نماييد) ساعت48بيش

و نهايتاً بيمار· و گوشت انها و الوده شدن شير و طيور ار تحويل نانهاي كپكزده موجب بيمار شدن دام
.يدشدن انسان ميگردد خودداري نماي

و مواد غذايي مورد مصرف در محلي خشك ضايعات نانها· راحتي االمكان در گوشه اي دور ازآشپزخانه
.نگهداري كنيد



.چنانچه نان پس ازتوليد در زمان مناسب بسته بندي شود بيات شدن آن به تاخير مي افتد·

و فله اي خودداري شود· .از خريد آردهاي سوخاري فاقدمشخصات

راچي-1 و ضايعات نان دن نان هاي داغ بر روي هم، كپك زدگي را تسريع، فساد زدگي را تسهيل
 تشديد مي كند؛

نان سرد شده را نيز در پالستيك دربسته. قبل از سرد شدن كامل نان ها، آنها را دسته نكنيد-2
.بگذاريد

د. حرارت نان باعث كپك زدگي زودرس آن مي گردد-3  اغ جداً بپرهيزيد؛از دسته كردن نان

و نگهداري صحيح است؛-4  نان خوب مستلزم داشتن آرد با كيفيت، نانواي خوب

 همان گونه كه بعضي از برنج ها پخت خوبي ندارند، آرد نامرغوب نيز پخت خوبي نخواهد داشت؛-5

و سرطان زا است-6  مي شود؛ در ضمن موجب آلوده شدن شير آنها. دادن نان كپك زده به گاوها مضر

و آرد مصرفي30درصد، نانوايان20در ايجاد ضايعات نان، مردم-7  درصد تأثير گذارند؛50درصد

از خريد نان اضافي خودداري. خريد نان مازاد بر نياز روزانه، يكي از علل افزايش ضايعات نان است-8
 كنيد؛

گ از دسته كردن نان داغ جداً. رددچيدن نان هاي داغ بر روي هم، باعث كپك زدگي زودرس آن مي
.بپرهيزيد

هر-9 از خوردن نان سبوس دار در وعده هاي غذاي خود غافل نشويد؛ مصرف نان سبوس دار در
ي غذايي و گوارشي را كاهش مي دهد؛40تا30وعده  درصد خطر ابتال به بيماري هاي قلبي

و چربي- 10  در خون مي گردد؛ خوردن نان سبوس دار مانع از جذب سريع قند

و روشن دارند؛) حاوي سبوس بيشتر(نان هاي تيره- 11  ارزش غذايي باالتري نسبت به نان هاي سفيد

 قرار دادن نان در يخچال، بيات شدن نان را تسريع مي نمايد؛- 12



انباشته شدن نان داغ قبل از سرد شدن، باعث تغيير حالت ظاهري، بيات شدگن زودرس، تسريع- 13
و ايجاد بيماري گوارشي مي گردد؛د ر كپك زدگي، تشديد ضايعات

نان سرد شده را نيز در سفره در بسته نگهداري. قبل از سرد شدن كامل، نان را دسته نكنيد- 14
 نماييد؛

ي غذايي و گوارشي40تا30مصرف نان سبوس دار در هر وعده درصد خطر ابتال به بيماري هايقلبي
.را كاهش مي دهد

ي پارچه اي يا پالستيكي به همراه داشته باشيد؛- 15  هنگام خريد نان حتماً يك سفره

و ماندگارتر خواهد بود؛- 16 و نگهداري شود، مطبوع تر  ناني كه پس از سرد شدن با سفره حمل

و هرچه سبوس آرد كمتر، ارزش غذايي- 17 هر چه سبوس آرد بيشتر، ارزش غذايي آن نيز افزون تر
و كيفيت نان نيز پايين تر خواهد بود؛آن  نيز كمتر

ي مستقيم وجود دارد؛ در نتيجه نان هايي كه به صورت- 18 و كپك زدگي رابطه بين حرارت، رطوبت
و كپك زدگي فراهم مي سازند؛  داغ بر روي هم دسته شوند، محيط مناسبي را براي فساد ميكروبي

و نارس، باع- 19 و بدهضم خواهد شد؛آرد حاصل از گندم تازه ث توليد نان هاي سفت

آن- 20 ي و مصرف كننده نان خوب ناني است كه آرد آن خوب، خمير آن تخمير شده، نانوايش ماهر
.واقف به اصول نگهداري صحيح باشد



و يا بيماريهاي روده اي حتما: روش سالمسازي سبزيجات "براي جلوگيري از مبتال شدن به انگلها
و بعد سبز يجاتي را كه مي خواهيم بصورت خام مصرف نماييم بايستي به طريق زير سالم سازي نموده

:مصرف نماييم

تا: پاكسازي-1مرحله و با آب تميز شستشو مي دهيم ابتدا سبزيجات را بخوبي پاك كرده
و الي آن برطرف گردد و گل .مواد زائد

،:انگل زدايي–2مرحله و بعد5يك ظرف بعد از پاكسازي سبزيجات ليتري را پر از آب كنيد
و هم بزنيد5تا3به ازاي هر ليتر آب سپس سبزيجات را داخل. قطره مايع ظرفشويي داخل آن بريزيد

و بعد از و با آب سالم كامال5كفاب قرار دهيد شستشو دهيد"دقيقه سبزي را از داخل كفاب خارج كرده
و باقيمانده مايع ظرفشويي از آنها جدا شوند تا تخ م انگل ها

، يك گرم:گندزدايي-3مرحله و از بين بردن ميكروب ها نصف قاشق( براي ضدعفوني
، كامال5درصد را در ظرف70پودر پركلرين) چايخوري حل كنيد تا محلول"ليتري پر از آب ريخته

تا5انگل زدايي شده را براي سپس سبزي. گندزدايي كننده بدست آيد دقيقه در اين محلول قرار دهيد
. ميكروب هاي آن از بين بروند

اگر پودر پركلرين در دسترس نباشد مي توانيد از هر ماده گندزدايي كننده مجاز ديگري كه در داروخانه
و مغازه ها وجود دارد طبق دستور عمل مصرف آن استفاده كنيد .ها

آن"سبزي ضدعفوني شده را مجددا:تشوشس-4مرحله با آب سالم بشوييد تا باقيمانده كلر از
و سپس مصرف نماييد .جدا شود



 هاي تشخيص ماهي سالم راه

 هاي تشخيص ماهي سالم راه

و بسيار مفيد است كه. ماهي يكي از غذاهاي سالم خيلي از افراد اين غذاي مفيد را فقط به خاطر اين
يكي از سواالتي كه همواره براي هر يك ما وجود. نمي دانند ماهي تازه است يا فاسد شده نمي خورند

ر. داشته راه هاي تشخيص ماهي سالم از فاسد به هنگام خريداري است اه هاي تشخيص در مطلب زير
. ماهي سالم از فاسد آمده است

و اگر از آب هاي شيرين صيد شده: بوي ماهي)1 ماهي هايي كه تازه هستند تقريبا بوي مطبوعي دارند
ولي ماهي فاسد بوي نامطبوعي دارد كه بيشتر اوقات. باشند بوي گياهان آبزي همان منطقه را مي دهند

و در اث و ترشيدگي .ر پيشرفت فساد بوي گنديدگي مي دهدبوي آمونياك
و پولك ها در ماهي)2 و به سختي جدا: حالت فلس ها فلس ها در ماهي تازه كامال به بدن چسبيده

و به راحتي كنده مي شوند . مي شوند درحالي كه در ماهي فاسد فلس ها برجسته هستند
ها)3 و فاقد ترشحات مي باشد ولي اگر برروي بدن ماهي تازه قابليت ارتجاعي دارد: شكل بدن ماهي

بدن ماهي فاسد با انگشتان فشاري وارد شود كامال ايجاد فرو رفتگي مي كند، همچنين ترشحات بدن
و حالت چسبندگي دارد . ماهي زياد

و درخشان است، حالت كامال محدب: چشم هاي ماهي)4 در ماهي تازه چشم عالوه بر اين كه شفاف
و كره چشم به طور كامل در حفره چشم دارد در صورتي و كدر است كه در ماهي فاسد چشم ماهي تيره
. فرو رفته است

ها)5 و سطح داخلي: سرپوش گوش و تقريبا چسبيده هستند در ماهي تازه سرپوش ها به طور كامل
آ و برروي سطح داخلي نها لكه هاي آنها لكه ندارد ولي در ماهي فاسد اين سرپوش ها تقريبا جدا هستند

و قرمز رنگ ديده مي شود . قهوه اي
ها)6 و به رنگ قرمز روشن هستند: حالت آبشش ولي در ماهي فاسد. در ماهي تازه آبشش ها مرطوب

و رنگي خاكستري دارند . آبشش ها مرطوب نبوده



و بهداشت مواد غذايده قانون طاليي سازمان جه  اني بهداشت براي ايمني

مي WHOطبق يافته هاي ، موجب مسموميت هاي غذايي بي شمار تعداد معدودي عوامل بيماريزا
، اشتباهاتي درنوع طبخ ونحوه نگهداري موجب بروز مسموميت وآلودگي مواد غذايي.شوند بيشتر اوقات

:مي گردد تعدادي ازاين اشتباهات عبارتند از
 طوالني بودن فاصله بين تهيه ومصرف غذا-1
 نگهداري غذاهاي آماده به مدت طوالني دردرجه حرارت مناسب براي رشد باكتريها-2
 عدم استفاده از حرارت كافي-3
 آلودگي هاي ثانويه-4
 تماس افراد آلوده با غذا-5

، بقا وتكثيرعوامل سازمان جهاني بهداشت درمقابل اين اشتباهات توصيه هائي دارد كه خطرآ لودگي
، اين قوانين وتوصيه ها بايد به عنوان مدلي.بيماريزا را درغذاها كاهش مي دهد باتوجه به تعدد فرهنگها

با. براي راه حل هاي علمي خاص هرفرهنگ درنظرگرفته شوند بنابراين مجريان بايد اين قوانين را
، سازگار نمايند وضعيت كشور خود كه شامل عادات خاص تهيه غذا دريك .فرهنگ است

:قوانين طاليي سازمان جهاني بهداشت براي ايمني وبهداشت غذايي عبارتند از

، غذاهاي فرآوري شده را انتخاب نمائيد-1 .براي اطمينان از ايمني غذا
غ ذايي مصرف بسياري از مواد غذايي نظيرميوه ها وسبزيها درحالت طبيعي بهترين توصيه است ولي مواد

، شيرپاستوريزه بخريد ديگر بدون طي مراحل فرآوري ايمن نيستند براي مثال به جاي شيرتازه
واگرقدرت انتخاب داريد، ازگوشت ماكيان تازه يا فريز شده اي استفاده نمائيد كه بوسيله اشعه يونيزان

د غذايي براي افزايش درهنگام خريد به ياد داشته باشيد كه فرآوري كردن موا. پاستوريزه شده باشند
غذاهاي معيني مثل كا هو كه بصورت خام. ايمني، همراه با افزايش مدت ماندگاري ابداع شده است

و ضدعفوني دقيق دارند .خورده مي شوند احتياج به شستشو

.غذاها راخوب بپزيد-2
، گوشت قرمز وشير غيرپاستوريزه معموال ، بخصوص گوشت ماكيان به"بسياري از غذاهاي خام آلوده

ميكروبهاي بيماريزا مي باشند پخت دقيق آنها مي تواند ميكروبهاي بيماريزا را ازبين ببرد ولي بخاطر
درجه70حداقل داشته باشيد كه براي رسيدن به اين مهم دماي تمام قسمتهاي ماده غذايي بايد به



اگرمرغ پخته شده هنوز در نزديك استخوانها خام باقي مانده است آن رابه داخل ظرف. سانتيگراد برسد
، كامال. پخته شود"برگردانيد تا كامال ، ماهي وماكيان يخ زده بايد قبل از پخت ازانجماد"گوشت

.خارج شوند

.بالفاصله بعدازپخت غذا را مصرف كنيد-3
، ميكروبها درآن شروع به تكثير مي كنند هرچه وقتي غذاي طبخ شده به اندازه دماي اتاق سرد شود

، غذا را بالفاصه بعد از پخت مصرف ، خطر بيشتراست براي رعايت ايمني زمان بيشتري سپري شود
.نمايند

.غذاهاي پخته را به دقت نگهداري كنيد-4
يد يا مي خواهيد آن را براي مدتي نگهداريد، آن را در مكان اگر مجبوريد كه غذا را پيشاپيش تهيه كن

درجه سانتيگراد نگهداري10نزديك يا زير) يا در مكان سرد( درجه سانتيگراد60نزديك يا باالي گرم
ساعت نگهداري كنيد، اين قانون اهميت حياتي خواهد5يا4زماني كه بخواهيد غذا را براي مدت.نمائيد
يكي از اشتباهاتي كه موجب بروز. كلي غذاي كودكان بهتراست كه ازقبل تهيه نشود بطور. داشت

مسموميت هاي غذايي بي شمار مي گردد گذاشتن مقدار زيادي غذاي گرم درداخل يخچال است دريك
و شايد سرد شوند"يخچال تقريبا ، غذاها نمي توانند به آن سرعت كه بايد وقتي مغز غذا به مدت. پر

حد) درجه سانتيگراد10يعني باالي( الني گرم باقي بماند طو ، ميكروبها رشد كرده وبه سرعت تا
 بيماريزايي تكثيرمي يابند

.غذاهاي پخته را به دقت حرارت دهيد-5
. اين راه بهترين روش مبارزه با ميكروب هائي است كه ممكن است درطول نگه داري رشد كرده باشند

بنابراين. رشد ميكروبها را كاهش مي دهد ولي ميكروارگانيسم ها را ازبين نمي برد نگهداري مناسب،
درجه70غذا را يكبار ديگر به دقت حرارت دهيد بطوري كه دماي تمام قسمت هاي غذا به حداقل

.سانتيگراد برسد

.ازتماس بين غذاهاي خام وپخته جلوگيري نمائيد-6
ند در اثركوچكترين برخورد با غذاهاي خام آلوده شوند اين آلودگي غذاهاي سالم پخته شده مي توان

مي. ممكن است مستقيم باشد، مثل زماني كه گوشت خام ماكيان با غذاي پخته تماس يابد اين موضوع



براي مثال زماني كه مرغ خام را آماده مي كنيد ازهمان تخته وچاقوي. تواند ازاين هم ظريفتر باشد
انجام اين كار مي تواند تمام خطرات. قطعه قطعه كردن مرغ پخته استفاده نكنيد شسته نشده براي

.بالقوه رشد ميكروبي را دوباره ايجاد كرده وباعث بروزبيماري شود

.دستهايتان را به صورت مكرر بشوئيد-7
و همينطور بعداز پايان اين كار دستهايتان را به دقت "بشوئيد خصوصا قبل از شروع به آماده كردن غذا

و اگردر دستهايتان ، ، گوشت وماكيان و يا پس ازآماده سازي غذاهاي خام مثل ماهي بعد از توالت
همچنين به خاطر داشته باشيد. عفونتي وجود دارد قبل از تهيه غذا روي آن را پوشانده وپانسمان نمائيد

غ و بخصوص الك پشت ، پرندگان ناقل ميكروبهاي بيماريزاي"البا كه حيوانات خانگي مانند سگها
.خطرناكي هستند كه مي توانند از دستهاي شما به غذا منتقل شوند

.تميز نگهداريد"تمام سطوح آشپزخانه را دقيقا-8
و تهيه غذا بايد ازآنجايي كه غذاها به آساني آلوده مي شوند تمام سطوح مورد استفاده هنگام آماده سازي

پارچه.هرذره غذا ،خرده نان يا لكه اي مي تواند يك منبع ميكروب باشد. اشته شوند تميز نگهد"دقيقا
و وسايل آشپزي تماس دارند بايد هر روز تعويض وقبل از مصرف دوباره در آب هايي كه باظروف

.پارچه هاي جدا براي تميز كردن زمينها نيز به شستشوي مكرر نياز دارند. جوشانده شوند

را-9 ، جوندگان وديگرحيوانات دورنگاه داريد غذاها .ازدسترس حشرات
. حامل ميكروبهاي بيماريزا هستند كه مي توانند باعث مسموميت هاي غذايي شوند"حيوانات غالبا

.نگهداري غذا در ظروف درب دار بهترين راه محافظت غذاست

.ازآب پاكيزه استفاده نمائيد-10
آب. براي نوشيدن مهم است براي تهيه غذا نيزاهميت دارد وجود آب پاكيزه همان قدر كه اگردرمورد

، آن را بجوشانيد مصرفي تان شك داريد قبل از اضافه كردن آن به غذا ويا استفاده ازآن براي تهيه يخ
سازمان جهاني. بخصوص درمورد آب مورداستفاده درتهيه غذاي كودك بسيار دقت داشته باشيد

اي ناشي از آلودگي مواد غذايي به عنوان يكي از مهمترين مشكالت بهداشت در بهداشت به بيماريه
و بزرگساالن ممكن است كشنده. دنياي معاصر مي نگرد بسته به شرايط ،اين آلودگي ها دركودكان



ه از دستورات ساده فوق خانواده خود را از اين بيماريها محافظت كنيد. باشد  اين قوانين بطور. با استفاد
 قابل توجهي خطر بيماريهاي ناشي ازآلودگي مواد غذايي را كاهش خواهند داد


