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ازموادغذائی درتأمین سالمت خود و خانواده به نحوصحیح استفاده کنید ؟آیامی دانید چگونه 

.غذاهائی راانتخاب کنیدکه به طرق صحیح تهیه شده اند• 

)درجه سانتی گرادبرسد70درجه حرارت تمام قسمتهاي موادغذائی حداقل به ( غذارابه طورکامل بپزید• 

)براي جلوگیري از رشد میکروبها( رف کنیدرابالفاصله مص) آماده شده ( غذاهاي پخته شده • 

درجه سانتی گراد و درشرایط سرد 60درشرایط گرم باالي ( غذاهاي پخته شده را با دقت نگهداري نمائید• 
)درجه سانتی گراد10زیر

درمدت زمان حداقل ( غذاهاي پخته شده و ذخیره شده را جهت استفاده مجدد به طور کامل گرم نمائید • 
)درجه سانتی گراد70ودرجه حرارت دقیقه10

)درصورت تماس آلودگی ایجاد خواهد شد( ازتماس موادغذائی خام و پخته اجتناب کنید• 

)قبل ازشروع به تهیه موادغذائی و بعد از هر توقف درحین کار ( دستهایتان را مرتباً بشوئید• 

.نگاهداریدهمیشه تمام سطوح آشپزخانه را با دقت کامل تمیز • 

.موادغذائی را از دسترس حشرات ، جوندگان و سایر حیوانات موذي دورنگهدارید• 
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توصیه هاي بهداشتی براي خرید و نگهداري فرآورده هاي لبنی
اگر مجبور به استفاده از شیر خام. االمکان خودداري نماییدحتی) غیرپاستوریزه(از خرید شیر خام • 

.هم بزنیدغیرپاستوریزه هستید، حتما آن را جوشانده و یک دقیقه در حال جوش به

.شیر خام غیر پاستوریزه خریداري شده جهت مصرف را، به هیچ وجه قبل از مصرف در یخچال نگذارید• 

.ظروف مورد استفاده براي شیر غیرپاستوریزه پس از مصرف باید با آب ومایع ظرفشویی شسته شوند• 

.ساعت نگهداري نمایید48شیر پاستوریزه را حتما در داخل یخچال بین صفر تا چهار درجه به مدت حداکثر • 

.از نگهداري و خرید شیر پاستوریزه در خارج از یخچال خودداري نمایید• 

ود، قبل ساعت در یخچال بماند وعالیم فساد و بریدگی در آن مشاهده نش48چنانچه شیر پاستوریزه بیش از • 
.از مصرف حداقل آن را بمدت یک دقیقه بجوشانید

.از مصرف خامه وکره غیرپاستوریزه خودداري نمایید• 

.از مصرف بستنی غیر پاستوریزه خودداري نمایید• 

.بندي با برچسب داراي مجوز هاي بهداشتی استفاده شودتوصیه می شود از پنیر بسته• 

اگر می خواهید به مدت . زه تنها به مدت یک هفته در یخچال قابل نگهداري استبندي شده پاستوریکره بسته• 
.بیشتري آن را نگهداري کنید حتما باید در فریزر گذاشته شود

.اي خودداري نماییداز خرید ومصرف دوغ فله• 

بل از مصرف آن باشد، خودداري نمایید و قاز خرید کشک مایع که داراي عالیم کپک زدگی وبوي نامطبوع می• 
.دقیقه بجوشانید20الی 10را 

پنیر تازه در صورتی قابل مصرف است که دو ماه در آب نمک داخل . از خرید پنیر محلی تازه خودداري نمایید• 
.یخچال باقی بماند تا از آلودگی هاي میکروبی عاري شود

ل نگهداري در دماي اتاق هستند و در صورت بندي محصول باز نشود قابمحصوالت استریلیزه تا زمانی که بسته• 
ساعت می 24مدت نگهداري شیر استریل باز شده در یخچال . باز شدن محصول باید در یخچال نگهداري شود

.باشد
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نکات مهم و راهنماي خرید ،مصرف و نگهداري مواد غذایی
امکان از فروشگاه هایی که فروشندگان آنها شرایط بهداشت مواد غذایی را رعایت می کنند خرید تا حد• 

-.کنید

حتما به تاریخ تولید، انقضاء، شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت و عالمت استاندارد توجه کنید و از خرید • 
.مواد غذایی که تاریخ مصرف آنها گذشته است بپرهیزید

.غ و ماهی را بعد از سایر مواد غذایی خریداري کنیدگوشت مر• 

.از خرید بسته هاي غذایی آسیب دیده و معیوب اجتناب کنید• 

تا سه ماه قابل نگهداري است مانند انواع گوشت، ) درجه زیر صفر20(غذاهاي منجمد شده در دماي فریزر • 
.ماهی و سبزي

.رار دادن در یخچال روش مطمئن تر و بهتري استبراي رفع انجماد گوشت و سایر مواد غذایی ق• 

.نان را از فروشگاه ها و نانوایی هایی که اصول بهداشتی را رعایت می کنند تهیه کنید• 

.از روزنامه براي بسته بندي و حمل مواد غذایی بخصوص نان استفاده نکنید• 

.زر نگهداري کنیدبراي جلوگیري از بیات شدن نان آن را در ظروف دربسته و در فری• 

در صورت خرید نان به تعداد زیاد، براي جلوگیري از. حتی االمکان نان را به مقدار نیاز روزانه خریداري کنید• 
.بیات شدن در بسته هاي مصرف بسته بندي و در فریزر نگهداري کنید• 

.نگهداري کنیدغالت را در ظروف دربسته و در محیط خشک، تاریک و خنک و در معرض جریان هوا • 

.از فروشگاه هایی که گوشت ها را در شرایط بهداشتی نگهداري می کنند خرید کنید• 
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 گوشت هاي تازه که رنگ صورتی یا قرمز روشن، بوي طبیعی و بافتی سالم، قابل ارتجاع و غیر لزج دارند
.را خریداري کنید

خرید بسته هاي آسیب دیده و تاریخ به تاریخ مصرف روي گوشت بسته بندي شده توجه کنید و از• 
.مصرف گذشته اجتناب کنید

.مرغ تازه که سطح آن درخشنده و مرطوب است و بوي غیر طبیعی نمی دهد را انتخاب کنید• 

.مرغ مناسب باید وزنی بین یک و نیم تا دو کیلوگرم داشته باشد• 

.از مصرف پوست مرغ جدا خودداري کنید• 

.اید داراي ظاهري درخشان با چشمهاي برآمده و براق باشدماهی تازه و سالم ب• 

.بافت ماهی باید محکم و قابل ارتجاع بوده و فلس ها محکم به بدن ماهی چسبیده باشد• 

وجود لکه هاي آبی تیره سبز و سیاه روي شکم ماهی دلیل بر کهنگی آن است• 

:تهیه و تنظیم

گانخانم اسماعیلی، اسماعیل حاجی زاده 


