
  
  آبان ماه، روز پیشگیري از مسمومیت ناشی از مواد غذایی 4به مناسبت 

  
   خانه در غذایی هاي مسمومیت بروز از جلوگیري براي ساده درس چهار

 
  پاکیزگی و بهداشت -1

 و شـوند  می پخش آشپزخانه سر سرتا در ها باکتري 
 سـطوح  و چاقوهـا  بـرش،  هـاي  تخته شما، هاي دست

 از توانـد  می مستمر نظافت ندکن می آلوده را آشپزخانه

 و گـرم  آب با را هایتان دست .کند جلوگیري آن بروز
 .بشوئید غذا تهیه از بعد و قبل ثانیه 20 بمدت صابون

 از بعـد  را آشپزخانه وسایل و ظروف برش، هاي تخته

 تمیـز  بعـدي  غـذاي  تهیه شروع از قبل و غذا هر تهیه

 حولـه  از آشـپزخانه  سـطوح  کـردن  تمیـز  براي .نمائید

 نمائید می استفاده پارچه از اگر .نمائید استفاده کاغذي

 مناسـب  کننـده  پـاك  و داغ آب با مرتب بطور را آنها

 بـرس  بـا  را سـخت  سـبزیجات  و هـا  میـوه  سـطوح  .دهید شستشو روان آب با کامالً را سبزیجات و جات میوه .بشوئید

  .دهید شستشو و بمالید کامالً جاري آب زیر و مخصوص
  
 
 کنید اسازيجد -2

 غـذاهاي  مرغ، خام، گوشت .است میکروبی آلودگی پخش علت متقاطع آلودگی

 بـرش  تخته از. نگهدارید دور آماده مصرف غذاهاي از را آنها تراوشات و دریایی

 و مـرغ  گوشـت  .نمائید استفاده غذاها سایر با ماهی مرغ، گوشت، براي جداگانه
 نگهـداري  جـدا  یخچـال  و خرید یفک فروشگاه، در غذاها سایر از را مرغ تخم

 یـا  ماهی مرغ، خام، گوشت قبالً که بشقابی در را شده پخته غذاي هرگز .نمائید

   .ندهید قرار بوده، آن در مرغ تخم
  
 
 بپزید خوب -3

 دمـاي  رسـیدن  تا را مرغ و گوشت قطعات .بپزید کامالً را ماهی و مرغ گوشت،

 .نیست مناسب پختن نشانه آن رنگ تغییر .دهید حرارت مناسب دماي به آن عمق
 حرارت گراد سانتی درجه 74 تا را آنها حتماً غذایی مواد مجدد کردن گرم براي

 تـا  را پـز  آب مـرغ  تخـم  .دهید حرارت جوش دماي تا را آبکی غذاهاي .دهید



  .دهید حرارت گراد سانتی درجه 71 دماي تا را نیمرو مرغ تخم دهید، حرارت آن زرده و سفید شدن سفت
  
  
 کردن خنک -4

 .دنماین می رشد گراد سانتی درجه 60 تا 5/4 بین دماي در سریعاً باکتریها
 بیماریهـاي  خطـر  کاهش روش موثرترین غذایی مواد کردن سرد بنابراین

  .است غذایی مواد از ناشی
 درجـه  4 حداقل دماي در یخچال در و خنک بالفاصله را غذاها باقیمانده

 .نمائیـد  کنتـرل  ترمـومتر  با را یخچال دماي  .نمائید نگهداري گراد سانتی
 از پـس  بالفاصـله  را پذیر فساد غذاهاي دیگر و مرغ تخم مرغ، گوشت،

 دمـاي  در هرگـز  را زده یـخ  غذایی مواد .کنید نگهداري یخچال در خرید

 از عبارتنـد  زدایـی  یـخ  بـراي  مطمـئن  راه سـه  .نکنیـد  زدایی یخ معمولی

 شده زدایی یخ غذاهاي .میکروویو در و سرد آب در یخچال، در قراردادن

   .شوند پخته بالفاصله باید میکروویو و سرد آب در
  
 


