
 

ط

 60درجه   سانتی   گريد
  

ساحات   
!خطرناگ  

 
 5درجه   سانتی   گريد 

مصونيت   مواد   = علم   

 پنج   موضوع   کليدی   برای   مصونيت   مواد   غذايی

- 
  بصورت   کامل   بپزيد

مواد   غذايی   را 
تخم   و   غذای   , مرغ, به   خصوص   گوشت, 

.های   بحری   را  

ش   دهيد   تا   که   در    -
سوپ   و   ديگر   مواد   غذايی   رقيق   را   خوب   جو

مواد   غذايی   مثل   
70

.    درج   سانتی   گريد   برسد

مرغ   ان   را   به   اندازه   
وشت   گاو   و   گوشت   

و   برای   گ

ی   ان   از   بين   رود   و   حتی   بهتر   
زيد   که   اب   ان   کامال   خشک   شده   و   رنگ   گالب

بپ
 خواهد   

ماميتر   استفاده   کنيد
 بود   اگر   يک   تر

ن   را   کامال   گرم   کنيد    -
رم   کردن   موادغذاييا

در            هنگامگ

.

 

رد   اضافه   تر   از   دو   ساعت   نگه    -
ت   ايکه   يک   اطاق   دا

غذايی   را   در   درجه   حرار
مواد   

. داری   نکنيد  

  در   يخچالها   نگه    -
که   امکانات   گنديده   شدن   ان   هست 

مواد   غذايی   پخته   شده   و   ان   مواد   اي
.داری   کنيد  

- 
غذايی   را   در   درجه   حرارت   

مواد   
60

سانتی   گريد   قبل   از   خوردن   بگذاريد
   درجه   

.

 

دو   روز   نگه   نکنيد   حتی   در   يخچال -
طوالنی   اظافه   تر   از   

مواد   غذايی   را   به   مدت   

.

 
- 

ی   پزيد   تا   که   مواد   غذايی    -
اده   کنيد   هنگاميکه   غذا   م

پاک   را   برای   مواد   غذای   استف
اب   

.صجی   تر   شود  

  را   استفاده   کنيد -
مواد   خام   صحی   و   تازه 

.
 

غذاهای   پاستوريزه   شده   استفاده   کنيد -
صونيت   بيشتر   مواد   غذايی   از   

برای   م

مثال   شير   , 
.پاستوريزه   شده  

- 

جات   را   پاک   بشويد
سبزيجات   و   ميوه   

 ,

ميخواهيد   که   ان   را   خام   بخوريد
مخصوصا   اگر   

.

 

ده   را   استفاده   نکنيد -
مواد   غذايی   تاريخ   تير   ش

 .
 

دستان   تان   را    -

ی   زنيد   پاک   بشويد
ل   از   انکه   به   مواد   غذای   دست   م

قب

و   همچنان   قبل   از   ,  ستان   تان   را   بشويد
پختن   مواد   غذايی   بايد   د

 .
 

حاجت   پاک   بشويد -
تان   را   بعد   از   رفع   

دستان   
 .

 
- 

اشپزخانه   و   مواد   غذايی   را   از   حشرات   و   ديگر   حيوانات   خانگی   محفوظ   
 

.نگه   داريد  

ده   ميشود   را   پاک   
تمام   ظروف   و   سطوح   که   جهت   آماده   ساختن   غذاه   بکار   بر

 ن�هداريد و   صحی

- 

, گوشت   خام

ت   بحری   را   از   هم   جدا   
ت   مرغ   و   گوشت   حيوانا

گوش  بگذاريد

- 
برای   مواد   غذايی   خام   وسايل   جداگانه   چون   کارد

 ,
  ايکه   در   ان   مواد   

تخته  يکنند   استفاده   کرد
غذايی   را   توته   م

.
 
- 

که   در   ميان   مواد   غذايی   خام   و   پخته   تماس   
مواد   غذايی   را   طوری   جابجا   کنيد   

وجود   نداشته   باشد
  

 
مواد   غذايی   پخته   و   خام   را   جدا   از   

 

ست   نگه   داری   کنيد
مواد   غذايی   را   در   حرارت   در  

ب   پاک   را   برای   مواد   غذايی   خام   
ا

فت   را   مراعات   کنيد
 نظا

 چرا؟
ت   مکروبها   موجب   

به   خاطر   انکه   اکثري

ری   نزد   مردم   نمی   شوند
بيما

مکروبهای   ,  ک   بيشتر   در   زمين
خطرنا

حيوانات   و   , آب,  . انسانها   پيدا   ميشود
ريت   اين   مکروبها   

اکث
, توسط   دستها

شستن   لباس   و   سايل   مخصوصا   

ه   ايکه   در   آن   مواد   غذايی   توته   ميشود
تخت

اين   . 
بوده   و   توسط   کوچک   

امراض   بسيار   ساری   

ترين   تماس   از   يک   به   اشخاص   قابل   انتقال   

ميشود   که   از   مواد   
اشد   و   موجب   امراض   

ميب

. غذايی   نشت   می   کند
 

 چرا؟

 چرا؟

 چرا؟

 چرا؟

  به   اسانی   درمواد   غذايی   
مکروبها   بسيار 

ک   اطاق   باشد   رشد   
ايکه   در   درجه   حرارت   ي

. می   کند
رارت   پايين   تر   از   

در   درجه   ح
5   

گريد   و   باال   تر   از   
درجه   سانتی   

   درجه   60
روبها   بسيار   بطی   

نتی   گريد   رشد   مک
سا

امال   استاده   هم   می   
ميشود   و   حتی   رشد   ان   ک

. شود
خطرناک   در   درجه   

عضی   مکروبهای   
ب

رارت   پايان   تر   از   
ح

5
   درج   سانتی   گريد   هم   

شد   کرده   می   توانند
ر

 .
 

غذايی   تقريبا   تمام   
ختن   درست   مواد   

پ

  از   بين   برده   می   
. تواندمکروبهای   مواد   غذايی   را 

ده   که   پختن   مواد   
مطالعات   نشان   دا

   درجه   سانتی   70غذايی   در   درجه   حرارت   
گريد   مواد   غذايی   را   برای   خوردن   اماده   

. می   سازد
يکه   توجه   بيشتر   

مواد   غذايی   ا

بارتند   از   گوشت
الزم   دارند   ع

مرغ   و   ,  ديگر   مواد   هستند
  

مواد   خام   غذايی   به   شمول   آب   يخ
به   احتمال   , 

روبهای   قوی   هستند
زياد   که   مملو   از   مک

در   . 
ت   وجود   مکروبها   و   

ذاهای   گنديده   امکانا
غ

توجه   به   استفاده   . ديگر   امراض   می   رود
ی   ولو   هر   قدر   کوچک   

درست   مواد   غذاي

کانات   مريضی   را   
مثال   شستن   مواد   غذايی   ام

سانها   بسيار   کم   می   سازد
  نزد   ان

مواد   غذايی   خام   به   خصوص   گوشت   گاو
 ,
ت   مرغ   و   ديگر   مواد   غذايی   بحری   به   

گوش

ن   اينها   ممکن   مملو   از   
خصوص   خو

. زمان   پختن   غذاانتقال   يابدکه   امکان   دارد   در   , مکروبهای   زياد   باشد
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