ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﺪا

ﺗﻐﺬﯾﮫ و ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
دﮐﺘﺮ ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺗﺮاﺑﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
دﻓﺘﺮ ﺑﮭﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ
وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

 5اﺻﻞ ﺗﮭﯿﮫ ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ واﯾﻤﻦ
.1ھﻤﯿﺸﮫ ﻧﻈﺎﻓﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ
.2ﻏﺬای ﺧﺎم را از ﻏﺬای ﭘﺨﺘﮫ ﺷﺪه ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ
.3ﻏﺬاھﺎ را ﺧﻮب ﺑﭙﺰﯾﺪ
.4ﻏﺬاھﺎ را در دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﻨﯿﺪ
.5ھﻤﯿﺸﮫ از آب ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻮادﺧﺎم ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

 -1ھﻤﯿﺸﮫ ﻧﻈﺎﻓﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ
• دﺳﺘﮭﺎی ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از ﺗﮭﯿﮫ ﻏﺬا و در طﻮل ﺗﮭﯿﮫ آن ﺑﮫ ﺗﻨﺎوب ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن
ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
• ﺑﻌﺪ از ھﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﺖ دﺳﺘﮭﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪ
ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
• ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮﺣﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ ﻏﺬا و آﺷﭙﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﭘﺨﺖ
و ﭘﺰ ﺷﺴﺘﮫ و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 -2ﻏﺬای ﺧﺎم را از ﻏﺬای ﭘﺨﺘﮫ ﺷﺪه ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ
• از ظﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺠﺰا ﺑﺮای ﻧﮕﮭﺪاری ﮔﻮﺷﺖ ،ﻣﺎﮐﯿﺎن و ﻣﺎھﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
• از ﮐﺎرد و ﺗﺨﺘﮫ آﺷﭙﺰی ﻣﺠﺰا ﺑﺮای ظﺮوف ﺧﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از ھﺮ ﺑﺎر
اﺳﺘﻔﺎده آﻧﮭﺎ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
• از ظﺮوف ﻣﺠﺰا ﺑﺮای ﻧﮕﮭﺪاری ﻏﺬاھﺎی ﺧﺎم و ﭘﺨﺘﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 -3ﻏﺬا ھﺎ را ﺧﻮب ﺑﭙﺰﯾﺪ
• ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﺬاھﺎ را ﺑﮫ وﯾﮋه ﮔﻮﺷﺖ ،ﻣﺎﮐﯿﺎن  ،ﻣﺎھﯽ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﭙﺰﯾﺪ)دﻣﺎی  70درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد(.
• ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮپ و ﺧﻮرش را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ دﻣﺎی آن ﺑﮫ 70
درﺟﮫ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .از ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺒﻮدن و ﺷﻔﺎف ﺑﻮدن آب ﮔﻮﺷﺖ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﻨﯿﺪ.
• ﻏﺬاھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ دوﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺠﺪدا“ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮم ﮐﻨﯿﺪ.

 -4ﻏﺬاھﺎ را در دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﻨﯿﺪ
•
•
•
•
•

ﻏﺬاھﺎی ﭘﺨﺘﮫ را در درﺟﮫ ﺣﺮارت اﺗﺎق ﺑﯿﺶ از  2ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﮭﺪاری ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻣﻮاد ﭘﺨﺘﮫ ﺷﺪه و ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪﻧﯽ را در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﮭﺪاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻏﺬاھﺎی ﭘﺨﺘﮫ ﺷﺪه را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﻣﺎی  60درﺟﮫ و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ“ ﺑﮫ
دﻣﺎی ﺟﻮش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺪت طﻮﻻﻧﯽ ﺣﺘﯽ در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﮭﺪاری ﻧﮑﻨﯿﺪ.
اﺟﺎزه ﻧﺪھﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺎﻣﺪ در درﺟﮫ ﺣﺮارت اﺗﺎق ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺠﻤﺎد
ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.

 -5ھﻤﯿﺸﮫ از آب ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ ﻏﺬا
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
•
•
•
•
•

ھﻤﯿﺸﮫ از آب ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ روﺷﮭﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮص
ﮐﻠﺮ آن را ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ھﻤﻮاره از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ دﺳﺖ
ﺧﻮرده اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ازﻏﺬاھﺎی ﻓﺮاوری ﺷﺪه ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت را ﺧﻮب ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ وﯾﮋه اﮔﺮ آﻧﮭﺎ را ﺧﺎم اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﯿﺪ.

