
حفظ تندرستی و رهايی از رنج و بيماری يكی از مهم ترين مسايلی 
است كه همواره در طول تاريخ، فكر بشر را به خود مشغول نموده 
اس��ت و با پيشرفت علم و شناختن عوامل بيماری زا و تأثير آن بر 
تندرستی، انسان آموخت كه بايد در محيطی پاكيزه و سالم زندگی 
كن��د و محيط زندگی خ��ود را از آلودگی پاک س��ازد و از آن چه 
س��المت را به خطر می اندازد اجتناب نمايد. همچنين ايجاد يک 
محيط سالم و پاكيزه جز با بهره گيری از همه ظرفيت ها، انديشه ها 
و افكار مختلف ميسر نخواهد شد. با توجه به اهميت بهداشت مواد 
غذايي و نقش مهمي كه در سالمت انسان ها دارد و نظر به توسعه 
كش��ور و تنوع مواد غذايي عالوه بر استمرار فعاليت هاي واحدهاي 
نظ��ارت بر مواد غذايي، تک تک اف��راد جامعه نيز می توانند برای 
كنت��رل آلودگی های ناش��ی از محيط و اث��رات آن بر مواد غذايی 
مصرفی خود گامی موثر داش��ته باش��ند. »بهداشت مواد غذايي« 
عبارت اس��ت از رعايت كليه موازين بهداش��تی در تمامی مراحل 
فرآوری، توليد، نگهداري، حمل و نقل و عرضه مواد غذايي تا ماده 
غذايي سالم و با كيفيت مطلوب به دست مصرف كنندگان برسد. 

اصول کلی نگهداری مواد غذایی

با شناس��ايی عوامل فس��اد، تدابيری كه برای حذف و كنترل آن ها 
به كارگرفته می شود می تواند سبب نگه داری يا تاخير در فساد مواد 
غذايی ش��ود، در اين جا به طور فهرس��ت وار به مهم ترين شيوه های 

نگه داری موادغذايی اشاره می كنيم.

1  استفاده از سرماي 4  درجه: 
 س��رما، س��بب ُكند ش��دن يا توقف فعاليت عوامل بيولوژيک و 
آنزيم ها می شود )دمای يخچال های خانگی حداكثر تا 10 درجه 
باالی صفر قابل قبول است ليكن دمای نهايی يخچال نبايد از 5 

درجه سانتی گراد بيشتر باشد(. 
2  تهیه کنسرو:

با توجه به اين كه محتويات داخل قوطی كنسرو در حرارت 120 
درجه س��انتی گراد و تحت 5 اتمسفر فش��ار به مدت 20 دقيقه 
ع��اری  از عوامل بيماری زا خواهند ش��د و نظر به اين كه قوطی 
سالم كنسرو امكان نفوذ مجدد عوامل فساد را غيرممكن می سازد. 
محتوای داخل قوطی های كنس��رو بدون نياز به شيوه های ديگر 

نگه داری )مثال استفاده از سرما( قابل نگه داری خواهد بود. 

توصيه می شود قوطی كنسرو قبل از باز كردن به مدت 20 دقيقه 
در آب جوشانده شود )سم بوتوليسم در كمتر از مدت 20 دقيقه 
جوشيدن، از بين می رود(. ضربه ديدن قوطی ها به هنگام حمل و 
نقل، خطر ايجاد منافذ ريز و فساد محتوای قوطی ها را به دنبال 
دارد. همچنين باد كردن سر و ته قوطی، نشانه فعاليت باكتريايی 

در قوطی و غير قابل مصرف بودن آن است.

3  خشک کردن:
خش��ک كردن، قديمی ترين و متداول ترين شيوه نگه داری مواد 
غذايی اس��ت كه با حذف آب، مانع فعاليت های بيولوژيک برای 

فساد مواد غذايی می شود. 
4  غلیظ کردن و افزایش فشار اسمزی:

تهيه رب، شيره از آب ميوه ها، تهيه مربا و مانند اين ها با نامساعد 
كردن فعاليت عوامل قارچ��ی و باكتريايی به خاطر كاهش آب 
فعال و افزايش فشار اسمزی سبب نگه داری مواد غذايی می شود.

5  استفاده از نمک:
نمک به طور كلی موجب مرگ ميكروارگانيسم ها نمی شود اما با 
افزايش فشار اسمزی، مانع فعاليت آن ها می گردد. ميزان نمک 
مورد اس��تفاده برای نگه داری پني��ر 13 درصد و برای نگه داری 

محصوالت شور، حدود 6 درصد است.

چنـد تذکر مهم برای پیشـگیری از مسـمومیت های 
غذایی

 مواد غذايی پخته ش��ده را يا بايد كامال س��رد )در يخچال و 
فري��زر( و يا كامال داغ )در حرارت باالی 70 درجه روی ش��عله 
ماليم آتش( نگه داشت. در شرايط غير از اين دو مورد، خطرات 

بروز مسموميت های غذايی وجود خواهد داشت.
 غذاهای پخته نگه داری شده در يخچال را قبل از مصرف بايد 

حداقل به مدت10 دقيقه حرارت داد.
 از تم��اس مواد غذاي��ی آماده مصرف، با م��واد غذايی خام و 
ظروف و وسايل مرتبط با آن ها بايد به طور جدی اجتناب كرد.

 مواد غذايی كنسرو شده را بعد از جوشاندن و بازكردن قوطی 
به سرعت بايد مصرف كرد. 

 آلودگی جوش ها و زخم های پوس��تی و همچنين ترش��حاتی 
كه هنگام صحبت كردن، عطسه و سرفه ممكن است به اطراف 
پخش شود به داخل مواد غذايی وارد شده، خطر مسموميت های 
اس��تافيلوكوكی را افزايش می دهد. لذا بايد مراقبت های الزم را 
در اي��ن زمينه به عمل آورد و از نگه داری غذای آماده در محيط 

معمولی )غير از يخچال يا روی آتش( خودداری نمود.  

6  روش های دیگر:
استفاده از س��ركه، دودی كردن، استفاده از اشعه گاما، تخمير، 
استفاده از مواد شيميايی، روش های چندگانه )استفاده هم زمان 
از 2 ي��ا چن��د روش( و ني��ز روش های جديد ديگ��ر، هر كدام 
به گونه ای موجب كاهش يا توقف فعاليت های عوامل بيولوژيک 
می ش��وند، ليك��ن به كارگيری هر يک از اين روش ها مس��تلزم 

اطمينان از عدم زيان بخشی آن است.

بخش دوم: بهداشت و ایمنی مواد غذایي 
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بهداشت شیر و فرآورده هاي آن 

1 شیر   
از كامل ترين غذاها در طبيعت ش��ير اس��ت، چرا 
كه تقريباً داراي تمامي مواد الزم مانند پروتئين،  
چربي، مواد معدني و انواع ويتامين ها برای رش��د 
و ادامه زندگي اس��ت، به شرطي كه از دام سالم 
و با رعايت اصول بهداشتي تهيه شده باشد. شير 
خوب و س��الم داراي طعمي مطبوع، خوشمزه و 
كمي ش��يرين بوده و رنگ آن سفيد مايل به زرد 

است. 

عوامل آلوده کننده شیر و روش هاي کنترل آن 
 عوامل بسياري در آلودگي شير مؤثر هستند كه عبارتند از:

 بيماري هايي كه حيوان دچار آن است )آلودگي هاي اوليه(، مانند بيماري هاي 
سل، س��ياه زخم،  تب مالت، سالمونال و ... بنابراين از شير حيوان بيمار نبايد  

استفاده كرد.
 بيماري هايي كه به دليل عدم رعايت اصول بهداشتي قبل و بعد از دوشيدن 
شير به آن منتقل مي شود )آلودگي ثانويه(، مانند حصبه، وبا، اسهال و غيره ...

بنابراين در مصرف شير بايد نكات بهداشتي زير را رعايت كرد: 
1 شير را نبايد به صورت خام مصرف كرد، زيرا اگر حيوان شيرده مبتال به 
سل يا تب مالت باشد بيماري مي تواند به انسان منتقل شود و حتما شير خام 

مصرفی بايد مورد تاييد سازمان دامپزشكی كشور باشد. 
2  افرادي كه شير مي دوشند بايد از سالمت كامل برخوردار باشند. 

3  قبل از دوشيدن شير، بايدپستان دام با آب گرم و صابون شسته و يا ضد 
عفوني شود. 

4 شير و فرآورده هاي آن را بايد در تمام مراحل دوشيدن و حمل، در ظروف 
مجاز، تميز و سرپوشيده نگه داري كرد. 

5 دامداران بايد دام هاي شان را به طور مرتب توسط مسوول دامپزشكي مورد 
معاينه قرار داده و به موقع عليه بيماري هاي واگير واكسينه نمايند. 

6  ظروف مورد اس��تفاده براي حمل و نگه داري شير بايد پس از پايان كار 
با آب و مايع ظرفشويي شسته و با مواد مجاز، ضدعفوني و سپس با آب سالم 

آب كشي شود. 
7 شير خام را قبل از مصرف بايد حداقل 1 دقيقه با هم زدن مداوم جوشاند 

و در صورت خطر تب مالت 10 دقيقه جوشاند. 
8 شير پاستوريزه را بايد حتماً در داخل يخچال )0 تا 4( درجه سانتی گراد 
نگه داري كرد و از نگهداري شير پاستوريزه در خارج از يخچال خودداري نمود. 
9 ش��رايط تمام محل هاي تهيه، توزيع و فروش ش��ير و فرآورده هاي آن از 
لحاظ بهداش��ت فردي ش��اغلين،  ابزار كار و وضعيت ساختماني و ملزومات 
بايد منطبق با آيين نامه مقررات بهداش��تي قانون اصالح ماده 13 قانون مواد 

خوردني، آشاميدني،  آرايشي و بهداشتي باشد. 
10  چنان چه ش��ير پاس��توريزه بيش از 48 ساعت در يخچال بماند و عاليم 
فس��اد و بريدگي در آن مشاهده نشود بايد آن را قبل از مصرف جوشاند و در 

صورت مشاهده عاليم بريدگي و فساد، از مصرف آن خودداري كرد. 

 چون در كشک مايع كه در شيشه های دربسته 
عرضه می ش��ود خطر حض��ور و فعالي��ت عامل 
بوتوليسم وجود دارد، لذا جوشانيدن كشک قبل 
از مص��رف ب��رای اطمينان به از بين رفتن س��م 

بوتوليسم )درعرض 20 دقيقه( الزم است.

ک زندگی سالم
راهنمای خودمراقبتی خانواده )3(- سب
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5  بستني 

هر نوع بستني بايد با شير پاستوريزه تهيه شود و از مصرف هر گونه بستني 
رنگی بايد خودداري ش��ود مگر اين كه از ش��ربت ميوه يا كاكائو و يا رنگ 

طبيعي تهيه شده باشد. 

4  کشک 
كشک مايع مانند ساير مواد غذايي بسته بندي بايد داراي برچسب و مجوز 
بهداشتي باشد. ضمناً به پروانه ساخت يا كد بهداشتي و تاريخ توليد و تاريخ 

انقضای آن نيز بايد توجه نمود. 
هنگام خريد كش��ک مايع باي��د دقت كرد كه عاليم كپ��ک زدگي و بوي 
نامطبوع نداش��ته باشد. كش��ک مايع بايد قبل از مصرف به مدت 5 دقيقه 
همراه با هم زدن جوشانده شود تا خطر ابتال  به مسموميت كشنده بوتوليسم 

برطرف شود.

بهداشت فرآورده های گوشتی 

گوشت قرمز
 توصيه می ش��ود گوش��ت چرخ كرده در منزل تهيه گردد و در 
صورت تهيه گوش��ت قرمز چرخ كرده حتم��ا در حضور خودتان 

چرخ گردد و يا از مراكز معتبر خريداری شود.
 گوش��ت س��الم رنگ قرمز طبيعي با درخشندگي خاصي دارد، 
در حالي كه رنگ گوشت ناسالم تيره و سطح آن لزج و چسبنده 

است. 
 گوشت سالم سفتي مخصوص و قابليت برگشت پذيري و بوي 
مطبوعي دارد، در صورتي كه گوش��ت ناس��الم شل بوده و داراي 

بوي نامطبوعي است.
 س��طح گوشت بايد دارای رطوبت طبيعی بوده و حالت خشک 

و چروكيده نداشته باشد.
 گوش��ت منجمد بايد فاقد آثار سوختگی ناشی از انجماد )لكه 

هايی با رنگ سفيد گچی تا خاكستری( و يا قارچ زدگی باشد.
 در داخ��ل بس��ته بندی گوش��ت چرخ كرده قرم��ز نبايد آب يا 

خونابه وجود داشته باشد. 

2 کره   
ك��ره تازه، خوش ب��و و خوش طعم بوده و در دهان و كف دس��ت فوراً آب 
مي شود. كره گوسفند سفيد رنگ و كره گاو كمي زرد رنگ است. چنان چه 
كره در ش��رايط نامناسب و به مدت طوالني نگه داري شود معموالً مزه تند 
مي دهد و نيز تغيير رنگ داده و احتماالً كپک مي زند كه از مصرف آن بايد 
خودداري كرد. كره بسته بندي پاستوريزه را تنها به مدت يک هفته مي توان 
در يخچال نگهداري كرد و براي مدت بيشتر بايد داخل فريزر نگه داري شود. 

3 پنیر 
پنير يک ماده غذايي بسيار مقوي است و انواع مختلف دارد. پنير سالم داراي 
طعم مطبوع بوده و رنگش بايد سفيد و كمي مايل به زرد باشد. چون اغلب 
مواقع پنير را از شير نجوشيده تهيه مي كنند بنابراين از مصرف پنير تازه بايد 
خودداري شود و قبل از مصرف، آن را در آب نمک غليظ )13 تا 17 در هزار( 
حداقل به مدت 45 روز تا 2 ماه در داخل يخچال يا سردخانه نگه داري كرد. 
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 گوشت مرغ 
 م������رغ تازه س��الم، داراي چش��م هاي روشن، درخشان 
و برجس��ته است ولي مرغ ناسالم چشم هاي تيره و فرو رفته 

دارد. 
 بدن مرغ تازه س��الم، درخش��نده و مرطوب و داراي رنگ 
سفيد و شفاف است، در صورتي كه مرغ مانده و ناسالم داراي 

گوشت شل و رنگ آن تيره و متمايل به سبز است. 
 مرغ تازه و سالم داراي بوي طبيعي است ولي مرغ مانده و 

فاسد بوي زننده اي دارد.

 گوشت ماهي 
گوش��ت ماهي از غذاهاي ارزنده و مهم است كه هضم بسيار 
آس��ان دارد. ماهي داراي پروتئين، كلسيم، فسفر، يد،  فلوئور 
و ويتامين هاي » ای«، » د« و » آ« اس��ت. ماهي در صورت 

آلودگي، امراض گوناگوني را به انسان انتقال مي دهد. 

فرق بین ماهي سالم با ماهي کهنه و فاسد: 
 س��طح بدن ماهي سالم و تازه، لزج و براق و دارای حالت ارتجاعی 

است. در حالي كه سطح بدن ماهي كهنه، كدر و خشک است. 
 فلس هاي بدن ماهي تازه، براق اس��ت و به راحتي كنده نمي شود 

ولي در ماهي كهنه فلس ها به راحتي از بدن ماهي جدا مي شود. 
 چشم هاي ماهي س��الم و تازه، درخشان، شفاف، روشن و برجسته 
است ولي در ماهي كهنه و ناسالم، چشم ها شفافيت ندارد و فرورفته، 

تيره و كدر است. 
 اگر با انگش��ت دست، بدن ماهي تازه را فشار دهيم گودي آن زود 
از بين مي رود ولي اگر ماهي كهنه باشد گودي روي بدن ماهي مدتي 

باقي مي ماند. 
 آبش��ش هاي ماهي سالم و تازه، به رنگ قرمز روشن است در حالي 

كه در ماهي ناسالم به رنگ قهوه اي تيره است. 
 چنان چه ماهي را به حالت افقي نگه داريم اگر تازه باش��د به همان 
حال��ت باقي مي ماند ولي ماهي كهنه به حالت افقي نمي ماند و از دو 

طرف خم مي شود. 

کالباس و سوسیس 
 براي تشخيص فساد كالباس، كارد يا چاقوي تميزي را به مدت 
2 دقيقه در آب جوش فرو برده و س��پس آن را با حوله يا پارچه 
تميز خش��ک كرده و بالفاصله در كالباس يا سوس��يس مورد نظر 
فرو برده و پس از چند لحظه كارد را بيرون می آوريم و استشمام 
می كنيم. در صورت فاس��د بودن، بوي گنديدگي شديداً احساس 

مي شود. 
 مزه كالباس و سوسيس س��الم، مطبوع و خوش آيند است. اگر 
طعم آن ترش باشد دليل بر فساد آن بوده و نبايد مصرف شود. 

2
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 برچسب هاي روي قوطي كنسرو بايد داراي شماره 
پروانه س��اخت و بهره ب��رداري و تاريخ توليد و تاريخ 

انقضای  مصرف باشد. 
 قوطي كنسرو نبايد زنگ زده و داراي منفذ باشد. 

 چنان چه با وارد كردن فش��ار به وسيله انگشت در 
پهل��و يا باال و پايين قوطي كنس��رو، در محل فش��ار 
ايجاد فرورفتگي يا توليد صدا شود يا در طرف مقابل 

ايجاد برآمدگي نمايد دليل بر فساد آن است. 
 اگ��ر هر ي��ک از دو انتهاي قوطي مت��ورم و برآمده 
باش��د نشانه رش��د ميكروب و توليد گاز است و نبايد 

محتويات آن را مصرف كرد. 
 تذکر مهم هر نوع مواد غذايي كنسرو شده را بايد 
قبل از بازكردن به مدت 20 دقيقه در آب جوشاند تا 
احتمال مبتال ش��دن به مسموميت كشنده بوتوليسم 

از بين برود. 

نکات مورد توجه در بهداشت گوشت

به منظور رعایت بهداشت گوشت باید به نکات زیر 
توجه شود: 

 بايد از مصرف گوشت هايي كه به طريق غيربهداشتي 
كش��تار مي ش��وند و يا نظارتي بر كشتار آن ها نيست 

خودداري كنيم. 
 افرادي كه در ارتباط با كشتار و توزيع گوشت هستند 
الزم است كارت معاينه پزشكي و گواهي دوره آموزشي 
بهداش��ت عمومي را داشته باش��ند و نيز از روپوش و 

دستكش مناسب استفاده كنند. 
 وس��ايل كار بايد پس از پايان كار كامالً شسته و در 

محل مناسبي نگه داري شود. 
 از ب��ه كار ب��ردن روزنام��ه و كاغذه��اي باطله براي 

پيچاندن گوشت بايد خودداري شود. 
 براي نگه داري گوش��ت در منزل بايد آن را شست و 
داخ��ل يخچ��ال )2 تا 3 روز( ي��ا در فريزر براي مدت 

طوالني تري نگه داري نمود.
  از  خريد گوشت چرخ كرده آماده خودداري كنيد. 
 از خريد گوش��ت از محل هاي غير بهداش��تي بايد 

خودداري شود. 
 گوشت منجمد شده را قبل از مصرف بهتر است به 
مدت 24 س��اعت در طبقات پايين يخچال نگه داري 

نمود تا از انجماد خارج شود. 

بهداشت روغن 

روغن يكي از مواد انرژی زا براي انس��ان اس��ت كه براي تهيه 
غذاها از آن استفاده مي شود و چون فسادپذير است الزم است 
در مراحل توليد، توزيع، فروش و مصرف آن اصول بهداش��تي 
كاماًل رعايت ش��ود. در هنگام انتخاب روغن بايد به نكات زير 

توجه نمود: 

1 اندازه قوطي روغن يا وزن آن بايد با مصرف خانوار تناسب 
داشته باشد. 

2 اطالعات روي برچس��ب قوطي روغن را بايد كنترل كنيم 
كه تاريخ مصرف آن نگذشته باشد و نام كارخانه و شماره پروانه 
س��اخت روي بسته ذكر شده باش��د و درصد اسيد های چرب 
ترانس آن كمتر از 5   درصد باش��د. )اس��يد  چرب ترانس نوعی 
چربی مضر است كه در بروز بيماری های قلبی- عروقی نقش 

مهمی دارد.(
3 قوط��ي روغن را بايد در جاي خش��ک، خنک و دور از نور 

نگه داري كنيم. 
4 بايد روغن را هميشه در ظرف در بسته نگه داري كنيم. 

5 در صورت بزرگ بودن قوطي روغن، بايد از ظروف كوچک تر 
براي نگه داري موقت روغن مصرفي استفاده نماييم. 

6 ب��راي نگه داري موقت روغن بايد از ظرف تميز و خش��ک 
استفاده كنيم. 

7 براي برداش��تن روغن بايد از قاش��ق كامالً تميز و خشک 
اس��تفاده كنيم و قاشق يا وسايل فلزي ديگر را در داخل ظرف 

روغن قرار ندهيم. 
8 روغن نبايد در هيچ مرحله اي بوي تند و نامطبوع داشته باشد. 
9 در طبخ غذا بايد از روغن مناس��ب با نوع پخت غذا استفاده 

گردد.
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توصیه هایي براي مصرف روغن 
1 بايد مصرف روغن را به حداقل برسانيم. 

2 اين تصور كه روغن جامد و نيمه جامد از نظر حجمي با صرفه تر از 
روغن مايع است از نظر علمي صحيح نيست. )روغن جامد و نيمه جامد 
 دارای مقادير زيادی اس��يد چرب اش��باع است كه در بروز بيماری های

 قلبی- عروقی نقش مهمی دارد و نبايد مصرف شود.(
3 بايد روغن را با شعله كم حرارت دهيم. 

4 براي سرخ كردن حتماً بايد از روغن مخصوص سرخ كردن كه در 
مقابل حرارت مقاوم است، استفاده شود. 

5 الزم است عمليات سرخ كردن را در كوتاه ترين مدت ممكن انجام 
دهيم. 

6 الزم اس��ت روغن تا حد امكان فقط يک بار تحت حرارت و مورد 
استفاده قرار گيرد.

7 س��طح خارجي مواد غذايي س��رخ كردني را بايد خشک كنيم تا 
روغن بيرون نپرد. 

8 وس��ايل و ظروف مورد اس��تفاده براي پختن يا سرخ كردن غذا را  
بايد كامالً تميز كنيم. 

9 روغن مصرف شده را نبايد دوباره به ظرف اوليه برگردانيم. 
10 پس از س��رخ كردن، بايد حداكثر روغن اضاف��ي را از ماده غذايي 

سرخ شده خارج كنيم. 
11 برای سرخ كردن بايد از روغن مخصوص سرخ كردنی به مقدار كم 
استفاده كنيم. )حداكثر 2 يا 3 بار آن هم در طول يک روز( از اين روغن 

می توان استفاده كرد. 
12 به توصيه هاي توليدكننده روغن در مورد شرايط نگهداري و مصرف 

آن كه روي بسته بندي روغن قيد مي شود  بايد توجه كنيم. 

بهداشت تخم مرغ

تخم م��رغ غذايی با ارزش اس��ت بهترين درج��ه نگه داری 
آن صفر اس��ت ولی اگر به منفی 2 درجه برس��د، تخم مرغ 

منجمد و پوسته آن می تركد.
در هنگام مصرف تخم مرغ بايد به نكات زير دقت كرد: 

1 تخم مرغ تازه در برابر نور، شفاف ولي تخم مرغ كهنه در 
مقابل نور كدر است. 

2 تخم مرغ تازه سفيده غليظ و با كشش خاص دارد و با 
زرده مخلوط نمي شود در صورتي كه سفيده تخم مرغ كهنه 

آبكي و شل است. 
3 تخم م��رغ تازه را اگر آهس��ته در داخل ظرف آبي قرار 
دهيم ب��ه ته ظرف مي رود ولي تخم مرغ كهنه باالي ظرف 

آب مي ايستد. 
4 در تخم مرغ كهنه زرده به آساني مي تركد و بوي بسيار 

زننده و متعفني دارد و باعث مسموميت شديد مي شود.
5 س��طح تخم مرغ ها نبايد شكس��ته باش��د زيرا فس��اد 

ميكروبی و شيميايی آن سرعت پيدا می كند.

بهداشت سبزي ها و میوه ها 

مواد گياهي به طوركلي قسمتي از مواد غذايي انسان را تشكيل مي دهند. سبزي ها داراي مقدار 
زيادي مواد مغذي و ويتامين بوده كه در تغذيه بسيار مؤثر است. سبزي ها را بايد تازه مصرف 
ك��رد، زيرا نگه داري و انباركردن س��بزي ها، مواد غذايي آن ها را كاهش مي دهد. س��بزي هاي 
پختني را بايد به تكه هاي بزرگ خرد كرد و با آب كم و حرارت كافي، به نحوي پخت كه تمام 
آب به خورد آن ها برود. سبزي هايی كه به صورت خام مصرف مي شوند ممكن است آلوده به 
تخم انگل يا ميكروب هاي بيماري زا باشند. بنابراين بايد آن ها را خوب سالم سازي )پاک كردن 
و شست و ش��و با آب س��الم – انگل زدايي با اس��تفاده از آب و مايع ظرفشويي – ضدعفوني – 

شست و شوي نهايي با آب سالم( كرد. 
ميوه ها را بايد در صورت امكان تازه و نپخته مصرف كرد. پختن ميوه ها در صورتي كه مدت 
پخت آن،  طوالني نباشد صدمه زيادي به ويتامين هاي موجود در آن نخواهد زد. ميوه ها را نبايد 
قبل از استفاده خرد كرد و در معرض هوا قرار داد. در موقع خريد ميوه ها بايد به تازگي، شادابي، 
عطر، بو و پوست آن ها توجه كرد كه لكه دار و له شده و گنديده نباشد. ميوه ها را بايد در محل 
خنک و نسبتاً تاريكي نگه داري كرد و از دست زدن به ميوه ها خودداري نمود. الزم به يادآوري 
است كه سبزي ها به علت مصرف كودهاي انساني در كشاورزي آلوده مي شوند. بنابراين مصرف 
آن ها بدون ضدعفوني كردن باعث سرايت بيماري به انسان مي شود. ميوه ها را نيز بايد قبل از 

مصرف به دقت شست تا آلودگی سطح پوست ميوه پاک شود.
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بهداشت برنج: 

برن��ج باي��د دور از آفتاب و حش��رات و موش و در 
محلی تميز نگه داری ش��ود. برای نگه داری طوالنی 
برن��ج بايد به هر 10كيلوگرم برنج حدود 150 گرم 

نمک اضافه كرد.

 بهداشت نان:

نانی كه از تنور بيرون می آيد بدون آلودگی اس��ت 
ولی وقتی س��رد می شود ممكن اس��ت آلوده شود 

بنابراين بايد در نگه داری آن دقت كرد:
1  چي��دن نان ه��ای داغ بر روی ه��م، باعث 

می شود نان سريع تر كپک بزند.
2 قبل از س��رد شدن كامل نان ها، نبايد آن ها 

را دسته كنيم. 
3 در ايج��اد ضايع��ات نان، م��ردم 20 درصد، 
نانواي��ان 30 درص��د و آرد مصرف��ی 50 درصد 

تأثيرگذارند.
4 قرار دادن نان در يخچال، بيات شدن نان را 
تسريع می كند؛ در صورتی كه می خواهيم نان را 

چند روز نگه داريم بايد در فريزر بگذاريم.
5 انباش��ته ش��دن نان داغ قبل از سرد شدن، 
باعث تغيير حالت ظاهری، بيات شدگی زودرس، 
تسريع در كپک زدگی، تشديد ضايعات و ايجاد 

بيماری گوارشی می گردد.
6 هنگام خريد نان ضروری اس��ت يک س��فره 

پارچه ای به همراه داشته باشيم.
7 نانی كه پس از س��رد شدن با سفره حمل و 

نگه داری شود، مطبوع تر و ماندگارتر خواهد بود؛
8 بين حرارت، رطوبت و كپک زدگی رابطه مستقيم وجود دارد؛ در نتيجه 
نان هايی كه به صورت داغ بر روی هم دس��ته شوند، محيط مناسبی را برای 

فساد ميكروبی و كپک زدگی فراهم می سازند.
9 استفاده از سفيد كننده های شيميايی مانند بالنكت در تهيه نان ممنوع 

است.
10 نان بايد فاقد مواد خارجی ش��امل س��نگ، ش��ن، بقايای حشرات، مو و 

امثال آن باشد.

بهداشت قند و فرآورده های آن:

فرآورده های قنادی و قند كه منش��أ آن شكر است مثل آبنبات و مربا، بايد در 
محلی خشک و عاری از گرد و غبار نگهداری شود.

بهداشت سبزی ها و صیفی ها

سبزی ها، جوانه غالت و محصوالت ساالدی كه به صورت خام مصرف می شوند بايد قبل از مصرف به شيوه صحيح سالم سازی شوند.
دستورالعمل سالم سازی سبزی به شرح زیر است:

 مرحله اول: شستشو ، سبزی ها به خوبی پاک و شستشو شوند تا مواد زايد و گل و الی آن ها برطرف شود.
 مرحل دوم: انگل زدايی، س��بزی ها در يک ظرف 5 ليتری آب حاوی مايع ظرف ش��ويی)3 تا 5 قطره مايع ظرفشويی به ازای هر 

ليتر آب( قرار داده شود و بعد از 5 دقيقه به آرامی سبزی ها از ظرف خارج و با آب شستشو داده شوند.
 مرحله سـوم: گندزدايی، يک گرم)نصف قاش��ق چای خوری( قاشق پودر پركلرين) يا يک قاشق مرباخوری آب ژاول 10 درصد 
يا دو قاشق مرباخوری آب ژاول 5 درصد( در 5 ليتر آب حل شود و سبزی ها به مدت 5 دقيقه در داخل محلول قرار داده شوند.

 مرحله چهارم: شستش��و با آب، س��بزی ها گندزدايی شده و مجدد با آب سالم شسته ش��وند تا باقيمانده كلر يا ماده گندزدا از 
آن ها جدا شود.

در صورتی كه از س��اير مواد گندزدای س��بزی استفاده می شود بايد اين مواد دارای پروانه ساخت يا ورود بوده و گند زدايی سبزی 
مطابق دستورالعمل شركت سازنده انجام شود.

سبزی و صيفی هايی كه بعد از پختن مصرف می شوند بايد قبل از طبخ به خوبی پاک و شستشو شوند و نيازی به گندزدايی نيست.
در صورتی كه سبزی به صورت بسته بندی و گندزدايی شده خريداری و مصرف می شود، بايد سبزی بسته بندی دارای پروانه ساخت 

باشد. در اين صورت نياز به سالم سازی سبزی نيست.
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تقلب در مواد غذایي 
انجام هر يک از اعمال زير تقلب در مواد غذايي محسوب مي گردد: 
1  عرض��ه يا ف��روش يک جنس به جاي جن��س ديگر مثل 

فروش روغن آفتابگردان به جاي روغن زيتون 
2  تقلب به منظور افزايش حجم و وزن مثل ريختن سنگ ريزه 

در حبوبات
3  مخلوط كردن مواد مشابه با جنس، به منظور سوء استفاده 

مثل افزودن آب به شير يا روغن نباتي به روغن حيواني 
4  تقلب در عاليم تجاري 

5  تقلب به منظور پنهان كردن فساد مواد غذايي مثل ريختن 
جوش شيرين در شير فاسد شده  

تاریخ  تولید و انقضا
خريداران بايد تاريخ توليد و انقضای هر محصول غذايی را از روی 
برچس��ب غذايی يا هر جای ديگری كه اين تاريخ ها بر روی بسته 
غذايی ذكر ش��ده، بخوانند و به آن دقت كنند. اين تاريخ ها معموال 

به 3 شكل زير قيد می شوند:
 تاريخ توليد: تاريخی كه محصول در كارخانه توليد شده است 
)گاهی ممكن است پس از آن تاريخ، محصول در انبار نگه داری 

شود(؛
 بهتري��ن تاريخ مص��رف: آخرين تاريخی ك��ه در آن، مصرف 
محصول می تواند واجد حداكثر كارايی و خواص و كيفيت باشد؛ 

و
 تاريخ انقضا: تاريخی كه بعد از آن ديگر محصول قابل مصرف 

نيست.

مشخصات مواد غذایي بسته بندي شده مجاز 
برچسب مواد غذايی به افراد كمک می كند هنگام خريد مواد غذايی، انتخاب های سالمی داشته باشند. در برچسب همه مواد غذايی، اطالعات 
سودمندی درباره محتويات و ميزان كالری هر خوراكی ذكر شده است. برچسب مواد غذايي بسته بندي شده مجاز بايد داراي مشخصات زير 

باشد:  
1  نام محصول 

2  نام و نشاني كارخانه يا كارگاه سازنده 
3  مواد تشكيل دهنده محصول 

4  شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
5  شماره پروانه بهره برداري 

6  شماره ثبت 
7  تاريخ توليد و انقضای  مصرف 

8 عالمت استاندارد
محصوالت غذايی عالوه بر اين 8 مورد بايد برچسب نشانگرهای رنگی تغذيه ای  را كه ميزان قند، نمک، چربی كل و اسيد چرب ترانس 

محصول را نشان می دهد و شامل سه رنگ سبز، قرمز و زرد است را داشته باشد.
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غذای سالم و ایمن

راه کارهایی ساده برای نگه داری و پیشگیری از آلودگی غذاها
 1  در مغازه

  تاريخ انقضای محصول را بخوانيم و مواد غذايی تاريخ گذشته را نخريم؛
  قوطی ها و بسته هايی را انتخاب كنيم كه تورفتگی، شكاف، زنگ زدگی، سوراخ، 

برآمدگی و پارگی نداشته باشند؛
  مطمئن ش��ويم محصوالتی كه عبارت »در يخچال نگه داری شوند« روی آن ها 
درج شده،  حتماً در يخچال مغازه نگه داری شده باشند و مواد يخ زده نيز كامال جامد 

باشند؛
  كارتون های تخم مرغ را باز كنيم و ببينيم آيا كامل، تميز و خنک هستند يا نه؛ و

  مواد خوراكی و آش��اميدنی يخ زده را مستقيم به خانه بياوريم تا بتوانيم آن ها را 
سريع در يخچال بگذاريم.

2 در یخچال
 دمای يخچال را زير 4 درجه سانتی گراد نگه  داريم؛

 دماسنج فريزر را زير منفی 18 درجه سانتی گراد نگه  داريم؛
 به برچسب های روی محصول غذايی و عباراتی مانند »تاريخ انقضا« و »در 

يخچال نگه داری شود« خوب دقت كنيم؛
 مواد غذايی و نوشيدنی ها را در قوطی های فلزی نگه داری نكنيم؛ و

 مواد غذايی و نوش��يدنی هايی را كه به ش��يوه های س��الم تهيه يا نگه داری 
نشده اند، دور بريزيم. مواد غذايی مشكوک را هم همين طور.

 4  روی میز
  م��واد غذايی پخت��ه را در ظرف تميزی 

برای سرو غذا قرار دهيم؛
 از ظ��روف و وس��ايلی ك��ه در هن��گام 
آماده س��ازی غذا اس��تفاده می شود )قاشق، 
بش��قاب،...( برای س��رو و ميل ك��ردن غذا 

استفاده نشود.
 وس��ايل آش��پزخانه را قب��ل از اس��تفاده 

بشوييم؛
 نگذاري��م م��واد غذايی پخت��ه بيش از 2 

ساعت در دمای اتاق باقی بمانند؛
 مواد غذاي��ی گرم را گرم و م��واد غذايی 

سرد را سرد نگه  داريم؛
 از مصرف آب ميوه های پاس��توريزه  نشده، 
جوانه های خام، شير خام پاستوريزه نشده و 

مشتقات آن خودداری كنيم؛ و
 گوش��ت، تخم مرغ، ماهی يا ساير غذاهای 
دريايی را هرگز به شكل خام يا نيم پز نخوريم.

3 در آشپزخانه
 قبل و بعد از آماده كردن غذا، دست های مان را حداقل 20 ثانيه با آب گرم و صابون 

بشوييم؛
 سبزی و ميوه را دور از گوشت، مرغ، ماهی  خام و دور از تماس با لوازم و سطوحی 
از آشپزخانه نگه  داريم كه با مواد ديگر تماس دارند. اين كار از آلوده شدن مواد غذايی 

به عوامل بيماری زای مواد غذايی ديگر جلوگيری می كند؛
 از اسفنج يا دستمالی جداگانه برای تميزكردن سطوح چوبی استفاده كنيم و اجازه 
ندهيم اين اس��فنج ها يا دستمال ها با سطوح ديگر )مانند وسايل پخت و پز( تماس 

پيدا كنند؛
 زخم های مان را قبل از تهيه غذا، ببنديم يا دستكش پالستيكی بپوشيم؛

 مواد غذايی يخ زده را در مايكروفر يا يخچال آب كنيم؛ نه در دمای معمولی اتاق؛
 ميوه و سبزی را با آب تميز بشوييم؛

 تا وقتی تخم مرغ ها سفت نشده اند، به پخت آن ها ادامه بدهيم؛
 ا ز پخت كامل گوشت اطمينان حاصل كنيم؛

 مواد غذايی را كه هنوز به طور كامل پخته نشده اند،  نچشيم؛ و
 به توصيه های روی بسته های محصوالت غذايی توجه كنيم و عباراتی مانند »در 

يخچال نگه داری شود« يا »دستورالعمل نگه داری ايمن« را جدی بگيريم؛
 تخته و س��طوحی كه برای خرد كردن س��بزی ها و مواد غذايی از آنها اس��تفاده 

می شود، تميز نگه داريم.
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 5 در رستوران
 رستورانی را كه می خواهيم مشتری اش شويم، با دقت انتخاب كنيم؛ 

 اگر همبرگر يا كباب كوبيده سفارش می دهيم، تذكر بدهيم كه به خوبی پخته شود و اگر هنوز 
وسطش خام است، حتما آن را پس بفرستيم؛ و

 براس��اس قانون اصالح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آش��اميدنی، بهداش��تی و آرايشی، كليه 
رستوران ها و مراكز مشابه آن مورد بازرسی قرار می گيرند. در صورت مشاهده هر گونه مشكل و يا 

شكايت در مورد مواد غذايی، در اسرع وقت با بهداشت 1490 يا 190 تماس بگيريم.

بهداشت فردی افراد موثر در فرایند تولید غذا
 بهداش��ت فردی عبارتس��ت از رعايت دس��تورات و عادت های 
بهداشتی و دوری جس��تن از رفتارها و عادت های غيربهداشتی 
كه باعث می ش��ود، فرد در معرض عوامل و شرايط بيماری زا قرار 
نگرفته و به بيماری ناش��ی از آن ها مبتال نشود. بهداشت فردی 
در افرادي كه غذا را آماده مي كنند از اهميت بس��زايي برخوردار 
اس��ت. در مورد افراد ش��اغل در مكان هاي تهي��ه، توليد و توزيع 
غذا نيز عالوه بر رعايت موازين بهداشتي، داشتن كارت بهداشت 
باي��د مدنظر قرار گيرد. ضمناً بايد از عطس��ه، س��رفه و نيز فوت 
كردن برروی موادغذايی كه بدون پوشش است خودداری شود و 
هنگام عطسه و سرفه از دستمال استفاده گردد و در صورت وجود 

بريدگی يا زخم بر روی دست بايد كاماًل پوشيده شود.  

 رعایت بهداشت مواد غذایی از تهیه تا مصرف

 پايش و كنترل بهداشتی مواد غذايی در كليه مراحل تهيه، حمل 
و نقل، وسايل حمل و نقل، نگه داری، دستگاه های سرمازا، ظروف 
نگ��ه داری و طبخ مواد غذايی، عرضه و فروش، آماده كردن برای 

مصرف و حتی هنگام مصرف ضروری است. 

 بهداشت محیط
رعايت بهداش��ت محيط در محل تهيه، توليد، توزيع و نگه داری مواد 
غذايی مس��اله بس��يار مهمی در تامين سالمت و ايمنی غذا است و از 

اصول آن عبارت است از:
 تهيه آب سالم كافی

 دفع صحيح زباله و مواد دفعی
 مبارزه با حشرات و جوندگان ناقل بيماری

 پيشگيری از ورود گرد و غبار و مواد خارجی در غذا
الزم به يادآوری اس��ت كه بهترين ش��يوه مبارزه با مگس، سوسک 
و امث��ال آن ها نظافت م��داوم محيط، نص��ب در و پنجره های توری، 
سرپوش��يده نگه داش��تن و دفع به موقع زباله اس��ت. ضمناً با توجه به 
محل زيس��ت سوسک ها، سرپوشيده نگاه داش��تن مجاری فاضالب و 
اجتناب از قرار دادن اش��يا ثابتی كه ممكن اس��ت پناهگاه سوس��ک 
شود، الزم است. انجام سم پاشی در محيط های تهيه غذا بايد با كمال 
دقت صورت گيرد تا ظروف و مواد غذايی با س��موم اس��تفاده ش��ده 
آلوده نشوند و افراد نيز در معرض آن قرار نگيرند. در مبارزه با موش، 
تل��ه گذاری )پس از هر بار به دام افتادن موش الزم اس��ت تله مدتی 
در آفتاب قرار داده ش��ود. اين كار س��بب می ش��ود بوی خاصی كه از 
موش در تله باقی مانده و مانع به دام افتادن موش های ديگر می شود 
برطرف گردد.(، همچنين غير قابل نفوذ كردن ديوارها، مسدود كردن 
راه ورود م��وش مث��ال از فاصله ميان پايين درها و س��طح زمين، قرار 
دادن مواد اوليه روی سكوهايی كه با ديوارها فاصله دارند و قرار ندادن 
اشيای اضافی در انبار كه ممكن است به عنوان پناهگاه، مورد استفاده 

موش قرار گيرد بسيار موثر و مفيد است.

رعایت اصول بهداشتي براي جلوگیري از آلودگي و فساد مواد غذایي
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1  رعایت بهداشت فردي 
افرادي كه در كار تهيه و توزيع مواد غذايي هس��تند بايد بهداشت فردي را رعايت 
كنن��د. با توجه به اين كه  انواع آلودگي ه��اي ميكروبي، باكتريايي و انگلي از طرق 
مختلف و در اثر تماس با دست، ترشحات حلق و بيني و حتي لباس افرادي كه تهيه 
و توزيع مواد غذايي را به عهده دارند به مصرف كننده منتقل مي ش��ود، بايد نكات 

زير مورد توجه قرار بگيرد:
  پوشيدن لباس تميز در محل كار

  دور كردن زيورآالت از خود
  پوشاندن موي سر

  پوشاندن بيني و دهان هنگام عطسه و سرفه
  باندپيچي كردن خراش ها و زخم هاي روي انگشتان

  شستن كامل دست ها با آب و صابون قبل از تهيه غذا و بعد از اجابت مزاج
 كوتاه نگه داشتن ناخن ها

3  رعایت بهداشت محیط آشپزخانه:
در محلي كه براي تهيه و آماده سازي غذا استفاده مي شود بايد تمام اصول 
بهداش��تي به منظور پيشگيري از انتقال بيماري هاي ناش��ي از غذاي آلوده 

رعايت شود. 
 تميز نگهداشتن محوطه آشپزخانه از جمله شست وشو و نظافت كف، 

ديوارها، ويترين،كابينت، آبچكان
 تميز نگه داش��تن تخته و سطوحي كه براي خرد كردن سبزي ها و 

مواد غذايي از آن ها استفاده مي شود. 
 به منظور جلوگيري از آلودگي موادغذايي بايد دقت ش��ود كه تمام 
سطوح مورد استفاده براي تهيه و آماده سازي غذا به طور مرتب كامال 

شسته شده و تميز باشند.
 سينک ظرفشويی سالم، فاقد زنگ زدگی و هميشه تميز باشد.

 ظروف و تجهيزات مورد اس��تفاده در طبخ بايد سالم و فاقد رنگ و 
دارای سطح صاف و به آسانی قابل تميز كردن باشد.

 از ظروف مسی اندود نشده برای مواد غذايی اصال استفاده نگردد.
 از ظروف يكبار مصرف دارای ش��ماره پروانه ساخت يا ورود استفاده 

گردد.
  محصوالت گندزدايی مورد استفاده بايد دارای پروانه ساخت يا ورود، 

تاريخ توليد و انقضا باشد.

2  رعایت بهداشت غذا: 
براي سالم بودن غذا نكات زير بايد رعايت شود:

 خوب پختن غذا: پخت كامل غذا موجب از بين رفتن ميكروارگانيسم هاي بيماري زا می شود كه ممكن است در مراحل مختلف تهيه و آماده سازي 
وارد غذا شده، رشد و تكثير يابند. زماني پخت غذا كامل است كه همه قسمت هاي آن حداقل 70 درجه سانتي گراد حرارت ديده باشد.

 داغ یا سرد نگه داشتن غذا: براي اين كه غذا سالم بماند بايد به صورت كامال داغ )درجه حرارت 70 درجه سانتي گراد و باالتر( و يا كامال سرد 
)درجه حرارت زير 10 درجه سانتي گراد يعني در يخچال( نگه داري شود.

اصول بهداشتی مواد غذایی

 آب مورد استفاده در آشپزخانه بايد سالم و مورد تاييد مقامات 
بهداشتی باشد.

  برای جمع آوری پس��ماندهای آش��پزخانه بايد زباله دان های 
درپوش دار،  زنگ نزن و قابل شست وشو استفاده شود. 
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