
غذاهای خیابانی 
 

تحت .... يريدی ميذان َا ي , پارک َا , بٍ غذاَايی گفتٍ می شًد کٍ در َزمکان اعم اس گًشٍ ي کىار خيابان َا  -

 . غيز بُذاشتی عزضٍ می شًوذ "شزايط عمًما

جای  افزاد عزضٍ کىىذٌ غذاَای خياباوی دارای جای ثابتی وبًدٌ ي بزحسب شزايط ي ميشان فزيش اس جايی بٍ  - 

.  ديگز وقل مکان می کىىذ

افزادی کٍ در عزضٍ ايه غذاَا دخالت داروذ فاقذ کارت تىذرستی يا َمان کارت بُذاشتی َستىذ  "عمًما  - 

.  مشکًک َستىذ.... َپاتيت ي , عفًوی , قارچی , بىابزايه اس لحاظ آلًدگی بٍ بيماريُای اوگلی 

د چًن در تُيٍ آوُا اس مًاد ايليٍ با کيفيت پاييه ي ارسان قيمت استفادٌ غذاَای خياباوی فاقذ ارسش تغذيٍ ای َسته  - 

.  می شًد

آوُا را در ظزيف ي کاغذَای آلًدٌ بٍ مشتزيان عزضٍ می  "ايه غذاَا فاقذ بستٍ بىذی مىاسب َستىذ ي معمًال  - 

.  کىىذ

اس روگ َای صىعتی غيز خًراکی ي  "جلب مشتزی گاَا در تُيٍ غذاَای خياباوی بزای خًش روگ تز شذن ي  - 

.  باغلظت باال استفادٌ می کىىذ

بزای سزخ کزدن بعضی اس غذاَای خياباوی اس قبيل سمبًسٍ ي پيزاشکی بٍ جای ريغه َای مخصًص سزخ   - 

.  کزدن اس ريغه جامذ ي بٍ کزات استفادٌ می شًد

کٍ در معابز بٍ فزيش می رسذ دارای آلًدگی ميکزبی بًدٌ ي فاقذ ... تزشک ي , غذاَای خياباوی اس قبيل آلًچٍ   - 

.  ارسش غذايی َستىذ

غذاَای خياباوی در طًل ريس بٍ مذت طًالوی در دمای محيط وگُذاری می شًوذ کٍ با تًجٍ بٍ وًع مادٌ غذايی   - 

.  احتمال فساد باال می ريد

خذمات ايه وًع مًاد غذايی در مکان َای ريباس تُيٍ ي عزضٍ  بٍ دليل وذاشته مکان مىاسب ي ثابت جُت ارائٍ  - 

.  يجًد دارد... گزد ي غبار ي , جًوذگان , می شًوذ کٍ بٍ راحتی احتمال اوتقال آلًدگی تًسط حشزات 
 


