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 بهداشت و ايمني مواد غذايي

 :فساد مواد غذايي  �

غذاي خوب غذايي است كه تركيب آن موافق با نيازهاي تغذيه اي بدن باشد و درعين حـال سـالم و بـدون آلـودگي ، بـه      

تغذيه نادرست هميشه از كمبود مواد مغذي حاصل نمي شود بلكه در بسياري از مـوارد غـذاي    .مصرف انسان رسيده باشد

فساد ماده غذايي بـه كليـه   . كافي، با دست انسان به غذاي آلوده يا بي ارزش و باالخره زيان بخش تبديل مي شودخوب و 

ايـن تغييـرات در اثـر عوامـل مختلـف      .تغييراتي گفته مي شود كه خوردن ماده غذايي را براي بدن انسان زيان آور ميكند

  .ن آن از نظر حفظ سالمت انسان به صالح نباشددر واقع غذاي فاسد غذايي است كه خورد. ايجاد مي شوند

 عوامل مؤثر در فساد مواد غذايي �

 . . .ميكرو ارگانيسم ها شامل باكتري ها، قارچ ها، كپك ها، مخمر ها و  .1

  .…ملخ و ميوه ها مورچه و سوسك و ساير شپشك گندم و برنج ،كرم سيب و( حشرات وجوندگان .2

پذيري و سرعت فاسد شدن متفاوت هستند كه مواد غذايي بر اساس  مواد غذايي از نظر آمادگي براي فساد �

 :دسته تقسيم مي شوند 3سرعت فساد پذيري به 

 )شير، گوشت،ماهي، مرغ و ساير مواد غذايي حيواني(مواد غذايي زود فاسد شونده  .1

 )سبزي ها و ميوه ها(مواد غذايي نيمه فساد پذير  .2

  )ه هاي غالت خشك مثل گندم و برنجحبوبات و دان(پذير مواد غذايي دير فساد  .3

 روشهايي نگه داري مواد غذايي  �

 نگهداري به كمك حذف يا كنترل مقدار آب �

  اضافه كردن نمك يا شكر- 3   منجمد كردن مواد غذايي -2    خشك كردن مواد غذايي-1

 منجمد كردن.2              نگهداري در يخچال خانگي .1:نگهداري مواد غذايي با استفاده از سرما �

  نگهداري در منزل.2      نگهداري در انبارهاي عمومي .1 :نگهداري در انبار �
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 :خشك كردن ميوه و سبزي �

 ،رساند% 14وزن خود آب دارند و اگر بتوان ميزان رطوبت آنها را به زير % 90انواع ميوه و سبزي در زمان برداشت تا    �

  .ميكروب ها غير فعال مي شوند

  مواد غذايي با استفاده از سرمانگهداري   �

ولي بايد به اين نكته توجه . هاي نگهداري مواد غذايي است سرما يكي از بهترين راه : نگهداري در يخچال خانگي

داشت كه بعضي از مواد غذايي فساد پذير مانند گوشت، شير، تخم مرغ و حتي سبزي و ميوه را نمي توان براي مدت 

  .نگهداري كردطوالني در يخچال خانگي 

 : مدت نگهداري شير و گوشت �

 .خانگي نگه داري كرد روز در قسمت پايين يخچال 3تا  2شير پاستوريزه يا جوشيده فقط  .1

 .مي توان در جا يخي نگه داشت انواع گوشت قرمز فقط براي حدود يك هفته .2

  .هم كمتر است يك هفتهاز ) مرغ و ماهي(زمان نگهداري گوشت سفيد  .3

بسته به بي عيب ( درجه سانتي گراد در نظر مي گيرند 4به طور متوسط  خانگيدرجه حرارات قسمت پايين يخچال  .4

  )بودن آن تعداد دفعات باز و بسته شدن در يخچال مقدار مواد غذايي موجود در آن

 روش درست استفاده از يخچال خانگي .1

حرارت دادن باعث از بين رفتن  .حرارت دهيد گهداري در فريزربعضي از مواد غذايي مانند سبزي و ميوه ها را قبل از ن .1

 .آنزيم ها و ميكروب ها مي شود

غذايي كه از حالت انجماد خارج شده اند بايد درحداقل زمان بـا اضـافه كـردن حـداقل مقـدار آب در حـداقل مقـدار         مواد .2

 .حرارت پخت

بهتر است مواد غذايي را به تدريج و در فواصل زماني هر  .تغييرات نامطلوب كمتر است هر قدر سرعت انجماد بيشتر باشد، .3

 .ساعت در داخل فريزر قرار دهيد 10

 .كنيدنيخچال را بيشتر از ظرفيت خود از مواد غذايي پر  .4

  .يخچال را در يك سطح صاف و تراز قرار دهيد .٥
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 پخت و مصرف مواد غذايي نكات اساسي در خريد،آماده سازي،

 )شير،پنير،كشك:(لبنيات �

شـير يكـي از غـذاهاي بسـيار      .كمـي شـيرين بـوده و رنـگ سـفيد مايـل بـه زرد دارد        ،شير سـالم طعـم مطبـوعي دارد    .1

محـل مناسـبي بـراي رشـد ميكـروب هـا مـي باشـد اگـر از شـير خـام             و. مفيد است ولـي خيلـي زود آلـوده مـي شـود     

ســعي كنيــد از شــير  .دقيقــه بجوشــانيد و ســپس مصــرف كنيــد 5الــي  1حتمــاً آن را بــه مــدت  ،اســتفاده مــي كنيــد

در  و روز در يخچــال نگهــداري كــرد 3الــي  2شــير پاســتوريزه را مــي تــوان تــا  .پاسـتوريزه اســتفاده كنيــد 

  .بيرون از يخچال زود فاسد مي شود

پس از باز كـردن درب  .ج از يخچال قابل نگه داري است شير استرليزه تا زماني كه درب آن باز نشده است براي مدتي خار .2

در زمان خريداري شير پاكتي يا شير شيشه اي بايد به تـاريخ مصـرف    .قوطي شير استرليزه بايد در يخچال نگهداري شود

 .آن توجه كرد

 15بـه مـدت    قبل از مصرفكشك مايع را  .هنگام خريد كشك مايع دقت كنيد كپك زدگي و بوي نا مطبوع نداشته باشد .3

 .دقيقه بجو شانيد

 .از مصرف خامه و كره پاستوريزه نشده و فله خودداري كنيد و به تاريخ مصرف نمو نه هاي پاستوريزه شده آن دقت كنيد .4

بـه منظـور پيشـگيري از بيماريهـاي      .استفاده كنيد از بستني هايي كه با شير جوشيده شده و يا پاستوريزه تهيه شده اند، .5

  .توصيه مي شود از شير و فرآورده هاي لبني كم چرب استفاده نمايند براي افراد بزرگسال،... قلب و عروق و مزمن مانند 

  گوشت،غذاهاي گوشتي و تخم مرغ

  :گوشت سالم داراي خصوصيات زير است �

 .رنگ طبيعي داشته باشد .6

 .نباشدوب سطح آن ليز و مرط بوي بد ندهد .7

 .مهر كشتار گاه داشته باشد .8

 .زده را به همان صورت در فريزر نگه داري كنيد گوشت يخ .9

 .براي خارج كردن گوشت از حالت يخ زده آن را شب قبل در داخل يخچال بگذاريد .10

در موقع خريد گوشت به صورت چرخ كرده بهتر است از فروشنده بخواهيد كه عمل چـرخ كـردن در حضـور شـما انجـام       .11

 .دهد

 .و بوي بد نمي دهدمرغ سالم داراي پوست شفاف و مرطوب بوده  .12

  .قابل مصرف نيست در شرايط نا مناسب خاكستري و گاهي سبز رنگ است و ،گوشت مرغ نگهداري شده .13

زيرا چربي آن كمتـر   اندازه متوسط مرغ بهترين است،.خودداري كنيد  از مصرف مرغ هايي كه دچار الغري شديد هستند، .14

 .است
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 :عالمت هاي زير هستندمرغ هاي مرده اي كه سر بريده اند داراي  .2

 ورم و سرخي پوست   .1

 لكه هاي سياه و آبي در تاج             .2

  صفرا ي پس دادن رنگ كيسه .3

 لكه هاي حنايي رنگ در محوطه ي شكمي    .4

  لخته هاي خون در قلب و رگها .5

   :مواد غذايي سالمخصوصيات  .3

 : تخم مرغ سالم  .4

   )قرار داده مي شود در ته ظرف قرار گيردنمك وقتي در ظرف آب (هنگام خريد تخم مرغ به تازه بودن آن توجه كنيد .1

   .در موقع تكان دادن لق نزند .2

  .زرده آن با سفيده مخلوط نباشد بعد از شكستن .3

  .در مقابل نور زرد و شفاف باشد .4

  :سالم ماهي �

 ماهي هايي كه چشم برجسته و شفاف .1

 درخشنده،فلس  .2

 آب شش هاي قرمز  .3

  .بوي مطبوع دارند   .4

 .ه خريداري كنيددماهي هاي را كه از راه دور مي آورند به صورت يخ ز .5

  .خودداري كنيد)بدون مشخصات بسته بندي(ازخريداري فيله ماهي يا ماهي هاي پاك كرده   .6

 سبزي و ميوه ها �

 .ميوه ها و سبزي را تا حد امكان به صورت خام مصرف كنيد .1

 .براي خرد كردن سبزي از چاقوي تيز استفاده كنيد .2

از سرخ .دقيقه بپزيد 20ابتدا آب را بجوشانيد و سپس سبزي را در آن بريزيد و به مدت مدت  براي پختن سبزي ها، .3

 .كردن سبزي بپرهيزيد

 .هنگام پختن سبز ي ها در ظرف را ببنديد و از پختن آنها به مدت طوالني خودداري كنيد .4
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 .را كه پوستشان خوردني است ابتدا پوستشان را بشوييد و بعد با پوست مصرف كنيدميوه ها  .5

 .ميوه و سبزي را تازه خريداري و مصرف كنيد و از انبار كردن آنها به مدت طوالني خودداري نماييد .6

 .براي نگه داري ميوه ها در يخچال بايد توجه داشت كه هواي سرد در اطراف ميوه جريان پيدا كند .7

 .از نگهداري آنها در داخل كيسه هاي نايلون خودداري كنيد  .8

براي نگه داري غذاي پخته در يخچال نبايد از ظرف هاي بزرگ استفاده كرد چون قسمت هاي مياني غذا ديرتر سرد شده  .9

 .و ميكروبها مي توانند در آن قسمت رشد كنند

 .ي شوددر ظرف در دار در يخچال نگه داربايد  "غذاي پخته شده حتما .10

 .غذاي پخته شده را در كنار غذاي خام قرار ندهيد زيرا مي تواند موجب انتقال آلودگي از غذاي خام به غذاي پخته شود .11

به طوري كه همه جاي آن تا  غذاي پخته اي كه در يخچال نگهداري مي شود قبل از مصرف بايد به خوبي گرم شود .12

 . درجه سانتيگراد حرارت بگيرد70حدود

 وي ميوه و سبزيروش شستش �

 .ابتدا بايد سبزي ها با آب شست و بخوبي پاك كرد تا گل والي و مواد اضافي آنها را از بين برد .1

هـا بايـد سـبزي هـا را درظـرف مناسـب بـا حجـم سـبزي ريخـت و آن را از آب بـر كـرد              براي از بين بردن تخـم انگـل   .2

بـا دسـت بـه هـم زد تـا تمـام سـبزي هـا در          سپقطره مايع ظرف شـويي در ظـرف ريخـت سـ     5تا  3براي هر ليتر آب 

دقيقــه بايــد ســبزي هــا را از ظــرف خــارج كــرد و بــا آب ســالم  5بعــد از  .كــف حاصــل از مــايع ظرفشــويي قــرار گيــرد

 .شست

را كـه در مرحلـه قبلـي بـا مـايع ظـرف شـويي شسـته شـده انــد در           ييبـراي از بـين بـردن ميكروبهـا بايـد سـبزي هـا        .3

ـ   گـرد  (كلـرين  پريـك قاشـق چـاي خـوري      ليتـري آب، 10راي ايـن كـار بايـد درظـرف     مايع ضد عفوني كننده ريخـت ب

 .دقيقه در آن نگهداشت 5را حل كرد و سبزي ها را به مدت  )كلر

 .سپس مصرف يا بسته بندي كرد پس از ضد عفوني كردن بايد سبزي ها را با آب سالم شست و .4

ابتـدا  بايـد  ...شـوند مثـل هويج،سـيب زمينـي،و     براي شستشوي ميوه ها و سـبزي هـايي كـه در زيـر زمـين كشـت مـي        .5

 .خاك آنها را با دقت پاك كرد و سبس با يك وسيله كه سطوح زبرتري دارد بخوبي شست شود 

  .س شستشو شود گرددپابتدا پر پر شده و سبهتر است  ... چ ويبراي شستشوي كاهو ،كلم پ .6
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  روش پختن سبزي هاي خشك شده �

مقدار الزم سبزي خشك شده را در مقدار آبي براي پخت الزم است خيس  ،شدههنگام استفاد از سبزي هاي خشك  .1

س سبزي را همراه با آبي كه در پساعت به حال خود بگذاريد تا خيس بخورد س 5تا  1كنيد و بسته به نوع سبزي مدت 

ت زيرا مقداري از مواد آن خيسانده ايد به غذا اضافه كنيد تا بپزد يادآروي مي شود كه آب سبزي ها را نبايد دور ريخ

  .مغذي در آن است

يا شن ريزه باشد ابتدا آنها را سريع آب بكشيد و سپس  اگر احيانا سبزي هاي خشك شده داراي مقدار ي گرد و خاك و .2

 .به روش باال آنها را خيس كنيد

  :غالت و حبوبات  �

معمولي نگهداري كرد اما قبل از انبار كردن بايد را مي توان در هواي ... مواد غذايي خشك مانند گندم ،برنج،حبوبات و .1

 .دقت كرد حشره يا كپك نداشته باشد 

 .مواد غذايي كه در منزل انبار مي شوند بايد هر چند وقت يكبار جابجا و از نظر آلودگي و فساد بررسي شود .2

 .محل نگه داري نان بايد خشك و بدون رطوبت باشد چون ممكن است روي آنها كپك رشد كنند .3

 .در صورت امكان برنج را به صورت كته مصرف كنيد تا موادغذايي آن در اثر آبكش كردن از بين نرود .4

 .براي تهيه خمير آنها استفاده شده است استفاده كنيده از نان هاي سبوس دار به ويژه آنهايي كه از خميرماي .5

 .داري كنيدنان را به اندازه مصرف روزانه بخريد و از مصرف نان هاي كپك زده خود .6

 .يدزحبوبات را قبل از پختن يك شبانه روز در آب بخيسانيد و آب آن را دور بريزيد و بعد بپ .٧

  روغن ها �

  .از حرارت دادن زياد و طوالني روغن هاي مايع خودداري كنيد .1

 از مصرف روغني كه چند بار حرارت ديده به طور جدي پرهيز كنيد .2

  .خريداري نكنيد ندرنگ داده ا زياداست و تغييرغلظت آنها  روغن هايي را كه بو و .3

  .هنگام خريد به تاريخ توليد و مصرف روغن توجه كنيد .4

 .در ظرف روغن مايع را پس از هر بار مصرف ببنديد و در جاي خنك و دور از نور نگه داري كنيد .5
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 . از حرارت دادن حلب يا قوطي روغن به علت ايجاد تركيب هاي سمي خودداري كنيد .6

  سروهاكن �

  .كنسرو باد كرده و زنگ زده خودداري كنيدو مصرف از خريد  .1

  .از نگه داري قوطي كنسرو در يخچال و محيط هاي مرطوب خودداري كنيد .2

  .باقي مانده قوطي كنسرو باز شده را در ظرف هاي شيشه اي و در يخچال نگه داري كنيد .3

  .تاريخ توليد و مصرف ندارند خودداري كنيداز خريد كنسروهايي كه پروانه ساخت از وزارت بهداشت و  .4

دقيقه در داخل آبي كه در حال جوشيدن است قرار داده حرارت  15الي 10قبل از باز كردن در كنسرو آن را به مدت  .5

 .دهيد و پس از سرد شدن مصرف كنيد

 :مواد غذايي بايد رعايت كرد كار بانكات كلي كه در هنگام  �

 رعايت بهداشت فردي .1

   لباس تميز پوشيدن.1

   دور كردن زيور آالت از خود. 2 

  پوشاندن سر .3

  شستن دست با آب وصابون .4

  پوشاندن بيني و دهان هنگام عطسه و سرفه .5 

 باند پيچي كردن خراش هاي روي انگشتان .6 

 رعايت بهداشت غذا  .2

  سرد نگه داشتن غذاهاي فاسد شدني .1

  خوب پختن غذا .2

  نشسته غذايي شسته از مواد غذاييه داشتن مواد گدور ن.3 

  )حتي در يخچال(خودداري از نگه داري موادغذايي به مدت طوالني . 4
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  رعايت بهداشت آشپز خانه .3

 تميز نگه داشتن محوطه آشپز خانه  .١

 عوض كردن و يا شستن پارچه ها و حوله هاي قابل استفاده در آشپز خانه .٢

  نگه داري غذاي پخته شده دروضعيت مناسب .4

  .پخته شده را بايد سريع سرد كرد و داخل يخچال نگهداري كرد غذاي .١

 .داغ كرد "هنگام مصرف دوباره بايد غذا را كامال .٢

  .تمام مراحل كار با غذاهاي پخته شده فاسد شدني بايد با سرعت انجام گيرد .٣

 مشخصات يك فر آورده ي غذايي بسته بندي شده .5

 بر چسب نام محصول  .1

  مصرف مواد تشكيل دهنده محصولتاريخ توليد و انقضا  .2

  شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت و درمان .3

                                                                                                                                      نام و آدرس كارخانه سازنده  .4

است در روي بسته ...جدول غذايي محصول كه تعيين كننده ميزان انرژي،پروتئين،ويتامين هاوعالوه بر موارد فوق وجود  .5

 .بندي توصيه مي شود زيرا به افزايش آگاهي مصرف كننده در مورد ويژگي محصول كمك مي كند

  تقلب در مواد غذايي �

 :مي گيرد راههاي زير صورت از "تقلب در امور مربوط به توليد و توزيع مواد غذايي معموال

  )مانند فروش محلول جوهر سركه به جاي سركه طبيعي(ديگر ماده عرضه يا فروش ماده غذايي يه جاي  .1

مخلوط كردن مواد خارجي به يك ماده غذايي به منظور سوء استفاده مانند اضافه كردن زاج به آرد براي سفيد نشان  .2

فرنگي و يا مخلوط كردن روغن نباتي با كره و يا افزودن  دادن نان و يا اضافه كردن كدوي پخته و له شده به رب گوجه

  .جوش شيرين به شير فاسد شده يراي اينكه شير فاشد شده در اثر حرارت لخته و دلمه نشود و فساد آن پنهان بماند

  .فروش و عرضه مواد غذايي فاسد و يا مواد غذايي كه موعد مصرف آن گذشته باشد .3

  .آرايشي و بهداشتي  آشاميدني، هاي غير مجاز در مواد خوردني، و ساير افزودني مواد معطر بكار بردن رنگها، .4

 )مانند گرفتن چربي شير و اضافه كردن آب به آن(كم و زياد كردن تركيب هاي يك ماده غذايي  .5


