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  بهداشت مواد غذاييبهداشت مواد غذايي

ها در توليد، فرايند، نگهداري و عرضه       بهداشت مواد غذايي عبارتست از كليه مقرراتي كه رعايت آن         

  . مواد غذايي ضروري است، تا ماده غذايي با كيفيت باالي بهداشتي به دست مصرف كننده برسد

در بهداشت مواد غـذايي در مرحلـه اول سـالم بـودن غـذا و پـس از آن بـاالبودن كيفيـت                        پس  

  . باشدخوراكي آن مدنظر مي

  ::فساد مواد غذاييفساد مواد غذايي

هـايي در آن اتفـاق افتـد بـه          زماني كه يك ماده غذايي دچار تغييراتي شود و يا اينكـه واكـنش             

بـه  . ايي دچار فـساد شـده اسـت       اي آن كم شود و يا از بين برود ماده غذ          طوري كه ارزش تغذيه   

  B ويتامين ٪80 ساعت   2عنوان مثال اگر شير در مجاورت نور خورشيد قرار بگيرد تقريبا بعد از              

  . رود بنابراين چون ارزش غذايي آن تغيير كرده است فساد رخ داده استآن از بين مي

  

  سرعت فساد پذيري در مواد غذاييسرعت فساد پذيري در مواد غذايي

  :گيرند گروه قرار مي3 مواد غذايي از نظر سرعت فسادپذيري در

  :  مواد غذايي زود فاسد شونده-1

  . نظير شير، گوشت قرمز، ماهي و مرغ كه فقط بايد در مدت كوتاه در يخچال نگهداري شود

  : مواد غذايي نيمه فاسد شونده-2

ها را در هواي خنك و بيرون از يخچال براي مدتي كوتاه توان آنها كه مي  ها و سبزي  مانند ميوه 

  . هداري كرد ولي در هواي گرم بايد آنها را در يخچال قرار دهيمنگ
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  : مواد غذايي دير فاسد شونده-3 

تـوان در شـرايط     كه اين مـواد را مـي      ) گندم و برنج  (هاي خشك شده غالت     مانند حبوبات، دانه  

  . خنك و بيرون از يخچال براي مدت طوالني نگهداري كرد

  ::شوندشوندمواد غذايي ميمواد غذايي ميعواملي كه موجب آلودگي و يا فساد عواملي كه موجب آلودگي و يا فساد 

  ::  هاي هوازيهاي هوازيباكتريباكتري

ـ    كه تهيه، آماده سازي، توزيع و عرضه آن        راحتي از طريق افرادي   ه  مواد غذايي ب    عهـده ه  هـا را ب

هـاي  مـسموميت . شوندها آلوده مي  ها و استرپتوكوك  ها مثل استافيلوكوك  دارند به انواع باكتري   

 در ناحيه شكم، اسـهال همـراه بـا اسـتفراغ يـا      درد، غذايي باكتريايي با ناراحتي دستگاه گوارش 

ساعت و يا بيـشتر از    كند و عالئم مسموميت ممكن است در كمتر از يك         بدون استفراغ بروز مي   

هاي ها و جوش  ها در بيني، دهان، زخم    باكتري.  ساعت پس از مصرف غذاي آلوده ظاهر شود        48

د و در صـورت عـدم رعايـت مـوازين           شونمي ها به وفور يافت   چركي صورت و گردن و زير ناخن      

تـرين مـواد غـذايي حـساس بـه      مهـم . راحتي به مواد غذايي منتقل شوند  ه  توانند ب بهداشتي مي 

، شـير و    )ويـژه كبـاب كوبيـده     ه  بـ (هايي مثل استافيلوكوك عبارتند از غذاهاي گوشـتي         باكتري

، تخـم   )ايهاي خامـه  خصوص نان ه  ب(هاي تر   شيريني،  )ويژه خامه و بستني   ه  ب(هاي آن   فرآورده

  . هاهاي حاوي تخم مرغ مثل انواع كيكمرغ و فرآورده

  

  ::هوازيهوازيهاي بيهاي بيباكتريباكتري

هـوازي  هاي كنسروي كه محيط بـي     هوازي مثل كلستريديوم بوتولينوم در قوطي     هاي بي باكتري

بوتوليسم غـذايي يـك مـسموميت       . كنند كه كشنده است   دارند توليد سمي به نام بوتوليسم مي      

هاي ضايعات  بيماري با نشانه  . آيد است كه در اثر خوردن سم بوتوليسم با غذا به وجود مي            شديد

مـشكل بينـايي    . حاد و دو طرف اعصاب جمجمه و ضعف يا فلج پايين رونده آنها تظاهر مي يابد               

  . هاي بيمار استاشكال در بلع و خشكي دهان اولين شكايت، )تار بيني يا دو بيني (
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ها در حالي كه بيمار هوشيار است ممكن اسـت فلـج شـل دو طرفـه پـايين                   نشانهدر دنباله اين    

در مراحل اوليه بيماري ممكن است استفراغ، يبوست و يا اسهال نيـز ديـده               . رونده به وجود آيد   

و بهبـودي   . شودمعموالًدر صورتي كه عفونت ديگري همراه بوتوليسم نباشد تب ديده نمي          . شود

  . طول بكشدها ممكن است براي ماه

 سم در غـذاهاي تهيـه شـده غيـر         . مقدار بسيار كمي از اين سم قادر است بيماري را ايجاد كند           

قليـايي كمـي دارنـد و در        هاي كنسرو، در غذاهايي كه حالـت اسـيدي و يـا             بهداشتي، در قوطي  

خصوص ه  شوند، ب بينند و در يخچال نگهداري نمي     مي اي كه حرارت كمي   غذاهاي پاستوريزه شده  

  . گرددشوند، ايجاد ميهاي تخليه شده از هوا تهيه ميهايي كه در بسته بنديآن

حـرارت بيـشتري     باسـيل    رود ولي براي كشتن هاگهاي    سم بوتوليسم در حرارت جوش از بين مي       

 درجه سانتي گراد، كـه كمتـر از         3تواند در درجات حرارت خيلي پايين،       سم مي  Eنوع  . الزم است 

روش انتقال  بوتوليسم غذايي در اثـر        . هاي خانگي است، به آرامي ايجاد شود      درجه حرارت يخچال  

خوردن غذاهايي كه در تهيه آنها حرارت كمي بكار رفته و بعد از تهيهسم بوتولينوم در آنها ايجـاد                   

هاي اخيـر نـشان داده      بررسي. شوداند، ايجاد مي  شده و سپس به هنگام مصرف حرارت كمي ديده        

شـد كنـسرو     مـي    محصوالت كشاورزي مثل گوجه فرنگي، كه در گذشته تصور         است كه بعضي از   

تواند در دليل داشتن اسيديته باال، خالي از خطر بوده و كلستريديم بوتو لينوم نميه خانگي آن ب

بيـشتر  . خطـر نيـستند   آن رشد كند، صحيح نبوده و اين نوع محصوالت غذايي چندان هـم بـي              

هـا بـه خـاك و شـن و يـا درمـان غلـط                 اثر آلودگي ثانوي زخم    هاي پوستي بوتوليسمي در   زخم

مواردي از بوتولـسيم در معتـادان مـزمن         . آيدهاي متعدد و باز استخواني به وجود مي       شكستگي

هـا در معتـادان بـه       آلودگي پوست در معتادان تزريقي و سينوس      ( مواد مخدر گزارش شده است    

  : ليسم رعايت نكات زير ضروري استبراي پيشگيري از بوتو ) مواد مخدر استنشاقي



  

  تغذيه نامناسب

  

 

124 

غذاهاي تجارتي قوطي و كنسر شده بايد به هنگـام توليـد و آمـاده سـازي تحـت كنتـرل و                      ) 1

  . قرار داشته باشند نظارت

كنند بايـد در زمينـه مـدت زمـان مناسـب، فـشار و               كساني كه كنسروهاي خانگي تهيه مي     ) 2

زوم نگهداري صـحيح غـذاهاي نيمـه حـرارت          هاي باسيل، ل  حرارت الزم براي از بين بردن هاگ      

 دقيقه براي از 10مدت ه ها بديده در داخل يخچال، تأثير جوشاندن و به هم زدن كنسرو سبزي 

  . بين بردن سم بوتوليسم، آموزش ببينند

باسيل كلستريديوم بوتولينوم ممكن است باعث تورم قوطي كنسرو و بو گرفتن محتويات آن              ) 3

توانـد باعـث تـورم قـوطي      هاي ديگر نيز مي    آلودگي به باكتري   . شكلي نيابد  شده و يا هيچ تغيير    

قوطي متورم را نبايـد بـاز كـرد و غـذاهايي كـه بـدبو                . ها شود كنسرو و يا باال آمدن درب بطري      

هـاي كنـسروهايي كـه از فروشـگاه         قـوطي . هستند را نبايد خورد و بـا چـشيدن آزمـايش كـرد            

ورم بودن بايد بدون بازكردن به قسمت بازرسي مواد غذايي و           شوند را در صورت مت    خريداري مي 

  . يا فروشنده آن عودت داد

شـوند ولـي منـابع      هاي كلستريديم بوتولينوم در همه جا و همه چيز يافت مي          اگر چه هاگ  ) 4 

  . ها، مثل عسل، را نبايد به كودكان خوراندمشخص اين هاگ

  هاي هوازيهاي هوازيباسيلباسيل  

شير، تخم  ،  نمايند در خاك و مواد غذايي مانند گوشت        توليد هاگ مي   ها كه بعضي از اين باسيل   

هـا، كالبـاس،   انـواع سـس  . انـد وجـود دارد   هايي كه آلوده به گرد و غبارو خاك شده        و ادويه  مرغ

-هوازي كه توليد هاگ مي     هايهاي پخته بيشتر در معرض آلودگي باسيل      زميني و سبزي  سيب

هـاي  از آنجا كه هوازي. نمايندميت با عالئم اسهال و استفراغ مي نمايند قرار دارند و ايجاد مسمو     

ها و ظروف غذاي بـدون سـرپوش        شوند، قرار دادن بشقاب   وفور يافت مي  ه  ب مولد هاگ در خاك   
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رعايـت آن موجـب بـروز مـسموميت فـوق         عدم  در معرض گرد و غبار يكي از موازيني است كه           

  . خواهد شد

  

  ::هاهاسموم قارچي و كپكسموم قارچي و كپك

توانند از خـود مـواد   كنند ميها و مخمرهايي كه بر روي مواد غذايي مختلف رشد مي        كپكانواع  

تحقيقات انجام شـده    . ن و حيوانات، سمي و مسموم كننده است       اسمي ترشح كنند كه براي انس     

هـاي  توانند كم و بيش ايجاد مسموميت     دهد كه سموم قارچي به ويژه آفالتوكسين مي       نشان مي 

ه بيـشتر در معـرض خطـر        كـ مـواد غـذايي     . از مدت ايجاد سرطان كبد نمايند     كبدي و يا در در    

  و پـسته، فنـدق، بـادام، بـادام زمينـي، پـودر نارگيـل و ذرت               : گيرند عبارتند از  آلودگي قرار مي  

موادغذايي با منشاء دامي مانند جگر، شير و لبنيات حاصل از دام هايي كه از علوفه و موادغذايي 

هـا  كند نيز به علت باقي ماندن سموم فوق در بدن آن          تغذيه مي ) ك زده مثل نان كپ  (كپك زده   

  . براي انسان خطرناك هستند

  

  ::  مواد شيميايي و داروهامواد شيميايي و داروها

موتـاژن، آلـرژي زا و      ،  تواند در انـسان سـرطان زا      پزشكي در مواد غذايي مي     بقاياي داروهاي دام  

هـاي رشـد،    عنوان افزايش دهنـده   ها كه به    ها و هورمون  مثل آنتي بيوتيك  . مسموم كننده باشد  

هـاي صـنعتي   فلزات سمي مثل جيوه كه در فاضـالب      . شوندوزن و بازدهي دام و طيور استفاده مي       

هاي شود و با مصرف ماهي    ها مي شود، موجب آلوده شدن ماهي    وجود دارد و به رودخانه ريخته مي      

ها و بيماري عصبي كـه      يهآلوده، مسموميت به صورت اختالالت گوارشي، اختالل در عملكرد كل         

هـاي تـصفيه نـشده       فاضـالب  نسـرازير شـد   . كنـد شود بروز مـي   مي گاهي منجر به مرگ و مير     

ـ            كارخانه هـا و   ويـژه سـبزي   ه  ها در مزارع كشاورزي نيز موجب آلودگي محـصوالت كـشاورزي ب

شود و مصرف اين محصوالت با تجمع فلـزات سـنگين در بـدن              مي ها به سرب و كادميوم    صيفي

  . اندازدالمت انسان را به خطر ميس
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  ::  هاي پيشگيري از آلودگي و فساد مواد غذاييهاي پيشگيري از آلودگي و فساد مواد غذاييروشروش

    استفاده از سرمااستفاده از سرما

زا هاي بيماري هايي است كه موجب جلوگيري از تكثير ميكروارگانيسم       سرد كردن از جمله روش    

دت زمـان  نكته حائز اهميت اين است كه مـ . گردد و به تعويق انداختن فساد در مواد غذايي مي     

زمان نگهـداري  . نگهداري مواد غذايي در يخچال بر حسب شدت فساد پذيري آنها متفاوت است      

  :برخي از مواد غذايي با منشاء دامي در يخچال در جدول زير نشان داده شده است

  زمان نگهداري مواد غذايي با منشا دامي در يخچال: )7(جدول 

  

    زمان نگهداري

  درجه حرارت

    )سانتي گراد(

    ده غذاييما

 گوشت چرخ كرده 4 تا 0  ساعت12

 قطعات گوشت بسته بندي شده 4 تا0  روز2-3

 گوشت مرغ تازه 4 تا 0  روز2-1

 شده برش كالباس بسته بندي 6 تا 4  روز10-6

 تخم مرغ 6 تا 0  روز6-2

 سس مايونز 6 تا 4  هفته6-4

 شير پاستوريزه 4 تا 0 روز3-2
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  ::مواد غذايي در يخچال مواد غذايي در يخچال نكاتي در مورد نگهداري نكاتي در مورد نگهداري 

  .  درجه سانتي گراد باشد4-6 كنترل كرد تا بين  درجه سرماي يخچال را بايد مرتباً �

 . از قراردادن مواد غذايي بيش از حد ظرفيت در داخل يخچال يا فريزر بايد خودداري كرد �

 بهتر است غذاي پختـه    . از گذاشتن مواد غذايي گرم و داغ در داخل يخچال خودداري شود            �

 . قرارد داد تا در يخچال سريعتر خنك شوند) مسطح(شده را در ظروف كوچك و ترجيحاً پهن 

گيرند بايد سالم و تميز و بهداشـتي و در ظـروف در بـسته                 غذاهايي كه در يخچال قرار مي      �

 . نگهداري شوند

 . اقالم فاسد شدني بايد در داخل يخچال يا فريزر نگهداري شوند �

توانند رشـد كننـد       و همچنين كپك ها در داخل يخچال هم مي        هاي سرما دوست      ميكروب �

 . ها كمي هم مرطوب است به خصوص اينكه اغلب داخل يخچال

به جز مواد غذايي استريل نظير شير استريل آن هم در داخل بسته بنـدي               (هر ماده غذايي     �

 -25 دمـاي محـيط حـدود     (داراي تعدادي ميكروارگانيسم است كه در شرايط مناسب         ) بازنشده

پس بايد بـا قـراردادن مـواد    . نمايندشروع به رشد مي... )  درجه سانتيگراد، محيط مرطوب و   15

 . شودغذايي در يخچال يا فريزر جلوي رشد آنها گرفته مي

در مجـاورت مـواد غـذايي پختـه         ... از قراردادن مواد غذايي خام نظير سبزيجات و گوشت و          �

 . شده در داخل يخچال بايد اجتناب كرد

شوند را بايد هر چند وقت يكبار كنترل و از نظـر              كالً مواد غذايي كه در منزل نگهداري مي        �

 . آلودگي و فساد احتمالي بررسي كرد

هاي كنسرو بهتر است بعد از بـاز شـدن بـه              مواد غذايي بسته بندي شده در حلب يا قوطي         �

چال نگهداري شود   اي يا استيل مخصوص مواد غذايي منتقل شوند و سپس در يخ             ظروف شيشه 

 . هاي بريده شده با ماده غذايي تركيب شوند زيرا امكان دارد مواد اين ظروف از قسمت

 . نگهداري كرد) به خصوص مسي(ها و آبليمو را نبايد در ظروف فلزي  ترشي، سركه �

براي نگهداري مواد غذايي نبايد از ظروف خالي سموم دفع آفـات نبـاتي، مـواد شـيميايي،                   �

 . استفاده نمود. ..داروها و

 . غذاي پخته شده را حتماً بايد در ظرف در دار و در يخچال نگهداري كرد �

شود براي مصرف دوباره بايد به خوبي گرم شـود           اي كه در يخچال نگهداري مي     غذاي پخته  �

 .  سانتي گراد حرارت ببيند70به طوري كه همه جاي آن حدود 



  

  تغذيه نامناسب

  

 

128 

صحيحي نيست، زيرا هم خطر آلودگي آن بيشتر        بيش از دو بار گرم كردن غذاي پخته كار           �

 . است و هم ارزش غذايي آن كم شده است

  ::انجماد مواد غذايي انجماد مواد غذايي 

منجمد كردن مواد   . هاي نگهداري دراز مدت براي مواد غذايي است       انجماد يكي از بهترين روش    

اي هـ  آنها در فريزر موجب توقف رشد و تكثير ميكروبـي شـده و نيـز واكـنش        يغذايي و نگهدار  

در جدول ذيل زمان . ساندرشود را به حداقل ميكاهش ارزش غذايي مواد ميب آنزيمي كه موج 

  :ها در فريزر نشان داده شده استنگهداري انواع گوشت

  زمان نگهداري مواد غذايي در فريزر: )8(جدول 

  زمان نگهداري

 ) درجه سانتي گراد -18(

 ماده غذايي منجمد شده

 هگوشت چرخ كرد ماه3 -6

 ... )مرغ و(گوشت طيور   ماه12-7

 گوشت گاو  ماه18-9

 ماهي پر چربي ماه 3

 ماهي كم چربي ماه5-4
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  ::استفاده از گرمااستفاده از گرما

ــم ــرينمه ــيون و     روش ت ــذايي دو روش پاستوريزاس ــواد غ ــداري م ــراي نگه ــي ب ــاي حرارت ه

 بـين رفتـه و      هـا از  باشد در روش پاستوريزاسيون تا حدودي ميكروارگانيـسم       استريليزاسيون مي 

هاي پاسـتوريزه مثـل شـير پاسـتوريزه بايـد           به همين دليل فرآورده   . شوندها غير فعال مي   آنزيم

  . حتماً در يخچال نگهداري شوند

در . شـوند مـي  هـا غيـر فعـال     ها از بين رفته و آنزيم     در روش استريليزاسيون، كليه ميكروارگانيسم    

مثل شـيرهاي اسـترليزه شـده كـه بـه           . داري است نتيجه ماده غذايي براي مدت طوالني قابل نگه       

هنگامي كه بسته بندي شير     ( . ماه قابل نگهداري هستند    2-3  صورت در بسته در خارج از يخچال      

  روز2-3گيرد بايد حتماً در يخچال قرار گيـرد و ظـرف            مي استريليزه باز شده و مورد استفاده قرار      

  ). مصرف شود

سـود   ، نمك )تابش اشعه (رو، خشك كردن، استفاده از پرتوها       هاي ديگر مانند تهيه كنس    از روش 

دود دادن، تهيه ترشي و مربا، استفاده از مواد نگاهدارنده بـراي نگهـداري و جلـوگيري از                   كردن

  . شودفساد مواد غذايي نيز استفاده مي

  ::رعايت اصول بهداشتي براي جلوگيري از آلودگي و فساد مواد غذاييرعايت اصول بهداشتي براي جلوگيري از آلودگي و فساد مواد غذايي

  ::رعايت بهداشت فرديرعايت بهداشت فردي

هاي مـدارس بايـد در      افرادي كه در كار تهيه و توزيع مواد غذايي هستند از جمله كاركنان بوفه             

هـاي ميكروبـي، باكتريـايي و       انـواع آلـودگي   . زمينه رعايت اصول بهداشت فردي آموزش ببينند      

انگلي از طرق مختلف و در اثر تماس با دست، ترشحات حلق و بيني و حتي لباس افـرادي كـه                     

  . شودمي زيع مواد غذايي را به عهده دارند به مصرف كننده منتقلتهيه و تو
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  ::بنابراين در آموزش نكات ذيل بايد تاكيد شودبنابراين در آموزش نكات ذيل بايد تاكيد شود

 پوشيدن لباس تميز در محل كارـ 1
 دور كردن زيور آالت از خودـ 2
  پوشاندن موي سرـ 3
 پوشاندن بيني و دهان هنگام عطسه و سرفهـ 4
  هاي روي انگشتانها و زخمباند پيچي كردن خراش ـ5

  ها با آب و صابون قبل از تهيه غذا و بعد از اجابت مزاج شستن كامل دستـ 6

  ها كوتاه نگهداشتن ناخنـ7

  رعايت بهداشت غذارعايت بهداشت غذا

  :براي سالم بودن غذا نكات ذيل بايد رعايت شود

  ::  خوب پختن غذاخوب پختن غذا

اسـت در مراحـل     زا كه ممكـن      هاي بيماري پخت كامل غذا موجب از بين رفتن ميكروارگانيسم       

زماني پخـت غـذا كامـل     . شود رشد و تكثير يابند مي      و مختلف تهيه وآماده سازي وارد غذا شده      

  .  درجه سانتي گراد حرارت ديده باشد70هاي آن حداقل است كه همه قسمت

  ::  داغ يا سرد نگه داشتن غذاداغ يا سرد نگه داشتن غذا

رجـه سـانتيگراد و      د 70درجـه حـرارت     (كه غذا سالم بماند بايد به صورت كـامالً داغ            براي اين 

  . نگهداري شود)  درجه سانتيگراد يعني در يخچال10درجه حرارت زير (و يا كامالً سرد ) باالتر
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  ::  رعايت بهداشت آشپزخانهرعايت بهداشت آشپزخانه

شود بايد تمام اصول بهداشتي به منظـور        در محلي كه براي تهيه و آماده سازي غذا استفاده مي          

ايـن محـل ممكـن اسـت        . لـوده رعايـت شـود     هاي ناشي از غـذاي آ     پيشگيري از انتقال بيماري   

  . هاي مدارس باشدا و بوفههها، اغذيه فروشيآشپزخانه منازل، رستوران

   : :ها بايد رعايت شوندها بايد رعايت شوندنكات ذيل در اين محلنكات ذيل در اين محل

  ديوارهـا و  تميز نگهداشتن محوطه آشپزخانه و بوفه مدارس از جمله شستـشو و نظافـت كـف                 ـ  

 ها و مواد غذايي از آنهـا اسـتفاده         خرد كردن سبزي    تميز نگهداشتن تخته و سطوحي كه براي       ـ

 . شودمي

به منظور جلوگيري از آلودگي موادغذايي بايد دقت شود كه تمام سـطوح مـورد اسـتفاده بـراي                   

  . تهيه و آماده سازي غذا بطور مرتب كامالً شسته شده و تميز باشند

هـاي   نظـارت بـر كـار بوفـه        مراقبين بهداشت مدارس و ساير مسئولين مدرسه بايد ضمن         :نكته

ها به مسئول بوفـه تـذكر دهنـد كـه سـطوح مـورد                انواع ساندويچ   و محل تهيه و عرضه     مدارس

همچنين مسئولين مدرسه بايد از سالمتي كامـل فـردي          . استفاده بايد هر روز كامالً تميز شوند      

هـا و   چـه عوض كـردن و يـا شـستن مرتـب پار          . كنند مطلع باشند  مي كه در بوفه ساندويچ تهيه    

هـا  شود براي جلوگيري از انتقال آلـودگي      هايي كه در آشپزخانه و بوفه مدرسه استفاده مي        حوله

  . حائز اهميت است
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  هاي غذاييهاي غذاييهاي بهداشتي در مورد انواع گروههاي بهداشتي در مورد انواع گروهتوصيهتوصيه

  ::گروه نان و غالت گروه نان و غالت 

در هنگام خريد، ماده غذايي اين گروه نبايد دچار كپك زدگي شده باشد و همچنـين بايـد                   �

 . باشد) نظير شپشك(دون آفت زنده و يا بقاياي آفات مرده ب
كليه اين اقالم بايد در شرايط مناسب نگهداري و عرضه شوند، مثالً ظروف نگهداري برنج و                 �

اي در مسير عبور و مرور باشد كـه احتمـال انتقـال آلـودگي               جو دربسته بوده و يا نبايد به گونه       

 . وجود داشته باشد
 1اوزان كـم مثـل      (وني، رشته آشي و پلوئي و آرد جهت مصارف خـانگي            فروش انواع ماكار   �

 . باشدبه شكل فله و باز خالف مقررات مي) كيلو
) بازيافتي(از پيچاندن انواع نان در داخل روزنامه و يا قراردادن در داخل كيسه نايلون سياه                  �

 خودداري شود 
اگر امكان چنين كـاري نيـست بايـد نـان را             . شود نان به شكل روزانه تهيه گردد      توصيه مي  �

ابتدا خنك كرده و سپس در داخل يك نايلون تميز قرار داد، زيرا در غير اين صورت نان داغ در                    

 . داخل نايلون عرق كرده و با توجه به رطوبت حاصل از تعريق ممكن است كپك بزند
 مناسب به شـكلي كـه   شود آرد را در محيط بسيار خنك يا در داخل بسته بندي     توصيه مي  �

 . رطوبت يخچال را جذب نكند در يخچال نگهداري كرد
اي اند به جهت ارزش تغذيـه     تهيه شده ) سبوس دار (هايي كه از آرد كامل      مصرف بيشتر نان   �

 . شودباالتر توصيه مي
 . ترين زمان ممكن از آشپزخانه خارج شودضايعات نان بايد در ظرف مجزا نگهداري و در سريع �
هايي را مصرف كرد كه به جاي جوش شيرين در تهيه آنها  از خميرمايـه اسـتفاده                  نانبايد   �

 . شده باشد
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  :فوايد استفاده از خمير مايه   :عوارض استفاده از جوش شيرين 

 به سرعت بيات شدن نان  �
  كاسته شدن از عطر و طعم نان  �

  كم شدن قابليت هضم نان �

افزايش اسيديته طبيعـي معـده و بـروز         �

  حتي گوارشي نارا

كند كردن جذب آهن، كلـسيم، روي و         �

  در بدن �ويتامين 
ــتخوان،    � ــوكي اس ــوني، پ ــم خ ــروز ك ب

  هاي قلبي عروقيبيماري

ــروب  � ــت ميك ــوگيري از فعالي ــاي جل ه

  زا در نانبيماري

  كمك به بهبود عطر و رنگ نان  �

   بهبود بافت نان و آسان شدن هضم آن �
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  : : ها و سبزيهاها و سبزيهاگروه ميوهگروه ميوه

 اين گروه بايد بدون كپك زدگـي بـوده و همچنـين دچـار لهيـدگي يـا ضـربه                     مواد غذايي  �

 . تر فاسد خواهند شدخوردگي نشده باشند چرا كه در اين صورت سريع
 . هاي پالستيكي بازيافتي خودداري كردها در داخل روزنامه و نايلونبايد از قراردادن سبزي �
 . گهداري شودها پس از شستشو بايد در يخچال نها و سبزيميوه �
در صورت كپك زدگي بايد سريعاً ميوه و سبزي كپك زده از محيط يخچال خارج شود زيرا                �

شود، درصورت مشاهده چنين مواردي بايد ظروف نگهـداري         باعث انتقال آلودگي در يخچال مي     

 . اين مواد را نيز از يخچال خارج و به دقت شستشو و ضد عفوني كرد
ها، امكان ايجاد نايلون در داخل يخچال قرار داد زيرا عرق كردن آنسبزي و ميوه را نبايد با  �

 . كندفساد را بيشتر مي
 هـاي بهتر است به جاي تخته    . ها جدا باشد  شود تخته آماده سازي گوشت از سبزي      توصيه مي  �

 . هايي با جنس پالستيك فشرده استفاده شودچوبي از تخته
تواننـد  شوند مي ه و به شكل خام مصرف مي      هايي كه پخته نشد   ها به خصوص سبزي   سبزي �

 . آلوده به انگل باشند پس بايد به نحو مناسب شستشو و ضدعفوني شوند
هـا  ها بايد در ظرف را بست و همچنين از پختن طوالني مـدت سـبزي              هنگام پختن سبزي   �

 . خودداري كرد
ا هـوا بيـشتر از      آنها به دليل تماس بيشتر ب     ) ث(ها هر چه بيشتر خرد شوند ويتامين        سبزي �

 . روددست مي
 . اند بايد جلوگيري  كرداز دست زدن كودكان به ميوه و سبزي خام كه هنوز شسته نشده �
 . براي حفظ و بقا ميوه و سبزي حتي المقدور اين مواد آب پز يا بخارپز تهيه شوند �
 نحـو  شوند به علت احتمال آلودگي به انگل بايد بـه هايي كه به شكل خام مصرف مي   سبزي �

 . مناسب شسته و ضد عفوني شوند
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  ::ها ها ها و سبزيها و سبزيروش شستشو و ضدعفوني كردن ميوهروش شستشو و ضدعفوني كردن ميوه

ها را به خوبي با آب بهداشتي شست تا گل و الي و مواد اضافي آنها خـارج                  ابتدا بايد سبزي   �

 . شود
ها را در يك ظرف ريخت و به ميـزان الزم بـه آن        ها بايد سبزي  براي از بين بردن تخم انگل      �

 قطـره   5 تـا    3سپس براي هر ليتر آب مـصرفي        . ها را بگيرد  ضافه كرد تا روي سطح سبزي     آب ا 

هـا در كـف حاصـل از        تا تمام سـبزي   . مايع ظرفشويي در آب ريخت و با دست به خوبي بهم زد           

ها را از ظرف خارج كرد و با آب بهداشتي           دقيقه بايد سبزي   5بعد از   . مايع ظرفشويي قرار بگيرد   

 .  )بديهي است درداخل آبكش مي توان سبزي را شست و آبكشي كرد (بطور كامل شست
هايي را كه در مرحله قبلي با مـايع ظرفـشويي           ها نيز بايد سبزي   براي از بين بردن ميكروب     �

هـاي ضـد    تـوان از محلـول    براي اين كار يا مي    . اند در مايع ضد عفوني كننده ريخت      شسته شده 

اده در بازار وجود دارد استفاده كرد كه در اين صورت بايد            ها كه به شكل آم    عفوني كننده سبزي  

طبق راهنمايي درج شده بر روي برچسب مايع ضد عفوني كننده عمل كرد در غير اين صـورت                  

گرد كلر كه از كليه مراكز        ( ليتري آب، يك قاشق چاي خوري پركلرين         10توان دريك ظرف    مي

 دقيقـه در آن قـرار داد        5ها را بـه مـدت        سبزي را حل كرد و   ) بهداشتي درماني قابل تهيه است    

 . ها را با آب سالم بهداشتي بخوبي شستپس از ضد عفوني كردن بايد سبزي
شـوند مـثالً هـويج، سـيب       هايي كه در زير زمين كشت مي      ها و سبزي  براي شستشوي ميوه   �

  .ابتدا بايد خاك روي آنها را برداشت و پاك كرد و سپس كامالً شست... زميني و
آب كامالً بـه همـه      بهتر است براي شستشو و ضد عفوني كردن كاهو آنرا ابتدا پرپر كنيم تا                �

 . دست كشيده و بشوييم» محل اتصال برگها به ساقه را كامالً«جاي آن برسد و به خصوص
ها بهتر است براي پختن آنهـا ابتـدا   هاي موجود در سبزيجهت ابقاء هر چه بيشتر ويتامين     �

الزم است از حجم آب كمتري استفاده شود تـا          ( درجه سانتي گراد گرم كرد       60د  آب را تا حدو   

با اينكار آنزيمي   . ها را داخل آن ريخت    سپس سبزي ). ها درآب از دست نرود    هاي سبزي ويتامين

 . گردداثر ميشود خود در اثر حرارت بيها ميكه باعث از بين رفتن ويتامين
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  شرايط خريد مواد غذايي شرايط خريد مواد غذايي 

  :: گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغزها  گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغزها گروهگروه

  ::گوشت قرمز گوشت قرمز 

 . گوشت قرمز نبايد داراي بوي نامطبوع باشد �
 . سطح گوشت نبايد حالت لزج داشته باشد �
هاي بسته بندي شده جهت مصرف خـانوار بايـد بـه مجـوز بـسته                در صورت استفاده از گوشت     �

 . و انقضاء آن كامالً دقت كردبندي سازمان دامپزشكي كشور بر روي برچسب و تاريخ بسته بندي 
 . ممنوع است) نداشتن شماره پروانه ساخت(عرضه همبرگرهاي دست ساز  �
 

  ::مرغ مرغ 

گوشت مرغ تازه، رنگ و بوي طبيعي داشته و پوست آن چروكيـدگي نـدارد در حـالي كـه                     �

 . دهدپرخون يا كبود است و زير بال مرغ فاسد بوي نامطبوع مي. گوشت مرغ فاسد و تيره
مرغ در اثر نگهداري در شرايط نامناسب به تدريج خاكـستري و گـاهي سـبز رنـگ                  گوشت   �

 . شود كه در اين صورت بايد از مصرف آن خودداري كردمي
الغر شدن عضالت مرغ به خصوص در ناحيه سينه نشانه ابـتالء مـرغ بـه بيمـاري انگلـي و                      �

 . عفوني است
آب زير پوست و عـضالت اسـت و   هاي سفيد روي پوست و عضالت مرغ به علت انجماد      لكه �

 . باشدمصرف چنين گوشتي بالمانع مي
. اند عبارت است از ورم و سرخي پوست       عالئم ظاهري مرغ كه پس از مردن سر آن را بريده           �

هاي حنايي رنگ در محوطه شـكمي       هاي آبي سياه در تاج، پس دادن رنگ كيسه صفرا، لكه          لكه

 . اههاي خون در قلب و رگو در نهايت لخته
حـداقل وزن مـرغ   . (از مصرف مرغ هايي كه دچار الغري شديد هستند بايد خودداري كـرد      �

 ) گرم است 1500سالم و كامل 
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 . قبل از انجماد بايد امعاء و احشاء مرغ خارج شود �
  ::ماهيماهي

. هاي آن به آساني كنده نشود     پولك. ماهي سالم بايد چشمان شفاف و برجسته داشته باشد         �

جـاي  . زير گوش ماهي قرمز روشن باشد     ). به خصوص در قسمت آب ششها     (بوي نامطبوع ندهد    

 . فشار انگشت روي گوشت ماهي بعد از برداشتن باقي نماند
بايـد آن را از     ) فيلـه مـاهي   (هاي برش خورده    در صورت تمايل به خريد ماهي به شكل تكه         �

 . مراكز مجاز تهيه كرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ::تخم مرغتخم مرغ

در مقابـل  نـور،      . در موقع تكان دادن لق نزند     . سالم داشته باشد  تخم مرغ سالم بايد پوسته       �

 . بعد از شكستن بوي نامطبوع ندهد و زرده و سفيده آن مخلوط نشده باشد. زرد و شفاف باشد
 . در تخم مرغ سالم زرده با پوسته نازكي از سفيده جدا شده است �
 

  ::مغز ها مغز ها 

برخـي از   (رنـگ غيـر طبيعـي باشـند         مغزها نبايد در معرض رطوبت قـرار گيرنـد و داراي             �

 .)نمايندهاي  غيرمجاز استفاده ميسودجويان به هنگام  بودادن برخي از مغزهاي روغني از رنگ

به طور كلي مواد پروتئيني شامل گوشت قرمز، ماهي و مرغ نبايد پس از يخ زدايي بوي 

  . نامطبوع داشته باشند

 . از بازشدن يخ گوشت و انجماد مجدد آن بايد اكيدا خودداري شود

 ،هاي نادرستي مانند حرارت دادنبراي خارج كردن گوشت از حالت انجماد از روش

 . ر آب گرم و مانند آن استفاده نشودخيساندن د

 ساعت قبل از 24ترين روش اين است كه جهت رفع انجماد مواد پروتئيني اصولي

 .  ماده غذايي منجمد را از فريزر به داخل يخچال منتقل كنيم،مصرف
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 . قرار بگيرند... مغزها نبايد در خارج از فروشگاه و در معرض گرد و غبار و �
بعـضاً  . ندمغزهاي روغني نيز بايد در هنگام عرضه در شرايط خشك و خنك قرار داشته باش   �

باشند كه ايـن  ها در معرض تابش نور مستقيم خورشيد مي    شود مغزها در ويترين مغازه    ديده مي 

 . تواند باعث فساد مغزها گرددامر مي
مغزهاي روغني ترجيحاً بايد در داخل يخچال در پوشش هـاي مناسـب كـه مـانع از نفـوذ                     �

 . رطوبت شود نگهداري گردد
مل گوشت قرمز، ماهي و مرغ نبايد بعـد از يـخ زدايـي بـوي                به طور كلي مواد پروتئيني شا      �

 . نامطبوع داشته باشند
  

  ::حبوبات حبوبات 

  نبايد داراي آفت زدگي و يا بقاياي آفت مرده باشند  �

هاي خشك و خنك قرار داشته و اگـر داخـل گـوني             حبوبات در هنگام عرضه بايد در محل       �

  . هستند حتماً بر روي پالت باشند

  

  :  :  گروه شير و لبنياتگروه شير و لبنيات

 . هاي لبني نبايد داراي بوي نامطبوع باشندفراورده �
هـاي  محصوالت لبني از لحظه توليد در كارخانه تا هنگام انتقال به مراكز فروش و در محل                �

شير استريليزه از   . (نگهداري شوند )  درجه سانتيگراد  4-6(فروش و عرضه بايد در دماي يخچال        

ن درب آن در صـورت نگهـداري در شـرايط خـشك و     اين قاعده مستثني بوده و تا زمان بازنشد  

 ماه قابليت نگهـداري در خـارج از يخچـال را            6خنك و به دور از تابش مستقيم نور خورشيد تا           

 )باشددارا مي
بهتر است بعد از خريد محصوالت لبني آنها را در حداقل زمان بـه منـزل و داخـل يخچـال         �

 . منتقل كنيم
در صورت استفاده از شير خـام حتمـاً         . ايد خوداري شود  حتي المقدور از مصرف شير خام ب       �

 . بايد قبل از مصرف آن را  به مدت يك دقيقه جوشاند و در حال جوش مرتباً به هم زد
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 . شير خام را نبايد قبل از جوشاندن در يخچال قرار داد �
توليـد  بستني سنتي را بايد از مراكز  . هاي پاستوريزه استفاده شود   توصيه مي شود از بستني     �

ها بايد از شير پاسـتوريزه تهيـه شـده          بديهي است اين بستني   . و عرضه مجاز و معتبر تهيه نمود      

 . باشند
. شـود  دقيقـه توصـيه مـي      5 -10در صورت استفاده از كشك مايع جوشاندن آن به مـدت             �

توان قبل از جوشاندن به آن كمي ماسـت         جهت جلوگيري از تغيير رنگ و تيره شدن كشك مي         

 . رداضافه ك
پس در صورت تمايل به استفاده      . تواند تب مالت را به انسان منتقل كند       پنير تازه محلي مي    �

 .  ماه در آب نمك نگهداري شده باشد2از پنير تازه بايد حداقل 
 . در صورت زنگ زدگي حلب پنير از داخل بايد از مصرف آن خودداري كرد �
وف نگهداري مناسب نظير ظروف شيشه اي بعد از بازكردن حلب پنير بايد پنير آن را به ظر �

 . منتقل نمود و آب پنير را به آن اضافه كرد
هـا مـورد حملـه      توانند توسط كپك  پنير، كشك و حتي ماست از محصوالتي هستند كه مي          �

 . بديهي است در اين صورت بايد از مصرف آنها اجتناب كرد. قرار گيرند
  

  ::گروه متفرقه گروه متفرقه 

   مقدار مصرف كنيد از مواد اين گروه در حداقل �

  . مواد اين گروه نبايد داراي شكل، بو و بافت غير طبيعي باشد �
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  ::شرايط خريد مواد غذايي شرايط خريد مواد غذايي 

  :هنگامي كه قصد خريداري مواد غذايي را داريد بهتر است به نكات زير توجه كنيد

 . هاي معتبر تهيه كنيدمواد غذايي خود را از فروشگاه �
تبط با مواد غذايي بايد داراي كارت معاينه بهداشتي معتبر كليه افراد شاغل در واحدهاي مر �

 . باشند
 . از خريد از دستفروشان خودداري نمائيد �
هاي بهداشتي است حتمـاً بـه داشـتن پروانـه           اگر ماده غذايي مورد نظر مشمول اخذ پروانه        �

در صـورت كامـل     (بهداشتي ماده غذايي و نيز مشخصات برچسب گـذاري دقـت كامـل نمائيـد                

 ). ودن مشخصات يا مشكوك بودن كاال از خريد آن خودداري كنيدنب
پاكت شير فاقد پارگي، قـوطي  : مثال. دقت كنيد بسته بندي ماده غذايي آسيب نديده باشد         �

 . كنسرو فاقد له شدگي، بادكردگي، زنگ زدگي و نوشابه فاقد نشتي و خروج گاز باشد
هاي روي برچـسب     غذايي طبق توصيه   به هنگام خريد دقت كنيد كه شرايط نگهداري ماده         �

در » دور از نور خورشيد نگهداري شود«آن باشد، مثالً اگر بر روي بطري روغن مايع نوشته شده  

 . زمان خريد نيز بطري روغن بايد در همين شرايط قرار داشته باشد
مـو  هاي آن تيره شدن رنگ آبلي     مثال. ماده غذايي در هنگام خريد تغيير ماهيت نداده باشد         �

 . يا دوفازشدن سس مايونز يا شكستگي تخم مرغ است
خودداري نمائيد، زيرا ... از خريد مواد غذايي فله نظير چيپس، رب گوجه فرنگي، خيارشور و     �

تواند سالمت مـصرف كننـدگان را       به دليل مشخص نبودن محل توليد و زمان انقضاء مصرف مي          

عنوان گردد كه توليد و عرضه برخي از اقـالم          الزم است در اينجا     . با مخاطرات جدي روبرو سازد    

موادي نظير خامه،   . غذايي به شكل فله و بدون بسته بندي توسط واحدهاي صنفي ممنوع است            

 . كره، رب گوجه فرنگي و چيپس از اين دسته مواد غذايي هستند
آشـاميدني در   . مواد خوراكي و آشاميدني تاريخ مصرف گذشته طبق قـانون مـواد خـوراكي              �

 . شود ماده غيرقابل عرضه بوده و عرضه و فروش آن جرم محسوب   ميحكم
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 . بايد در فروشگاهها در داخل يخچال نگهداري شوند... مواد پروتئيني نظير گوشت، مرغ و �
مگـر اينكـه بـسته      (از خريد گوشت چرخ كرده كه از قبل آماده شده، بايد خـودداري كـرد                 �

 ).  شده باشدبندي آن با مجوز سازمان دامپزشكي انجام
 . استفاده از غذاهاي خياباني را بايد تا حد امكان محدود كرد �
هاي باز و يا جوشهاي چركي قابل رؤيت هستند توصيه خريد از فروشندگاني كه داراي زخم     �

 . شودنمي
از خريد قوطي كنسرو له شده، بادكرده و زنگ زده خودداري و در صورت مـشاهده آسـيب                   �

 . پس از بازكردن درب از مصرف آن خودداري كنيدالك داخل قوطي كنسرو، 
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  ::برچسب گذاري مواد غذايي برچسب گذاري مواد غذايي 

مواردي كه در برچسب كاال بايد ذكر       . برچسب هر ماده غذايي از اهميت ويژه اي برخوردار است         

  :شوند شامل موارد زير است

 ذكر شماره پروانه ساخت اخذشده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي -1
 صول مثل ماست كم چرب، لواشك سيب، ويفر پرتقاليذكر نوع مح -2
 .)طبق آنچه كه در پروانه ساخت قيد شده است(ذكر نام تجارتي محصول  -3
دقت كنيد كه حجم بايد بر اساس ميلي ليتر يا ليتر و وزن بايد              (ذكر حجم يا وزن محصول       -4

 .)بر اساس گرم يا كيلوگرم قيد شود
 .  چربي٪5/2صول مثل شير ذكر تركيبات به كار رفته در فرمول مح -5
 ). يا دفتر مركزي(ذكر آدرس و شماره تلفن كارخانه  -6
 ذكر شماره سري ساخت توليد -7
 هاي توليد و انقضاء ذكر تاريخ -8
كـه بـر    » در صورت دوفازشدن مـصرف نـشود      «ذكر موارد منع مصرف در صورت لزوم مثل          -9

 سال ممنـوع    3كودكان زير   مصرف اين ماده غذايي براي      «شود يا   هاي مايونز درج مي   روي سس 

ها در مواد غذايي نبايـد توسـط كودكـان مـصرف            بعضي از رنگهاي شيميايي يا خوراكي     (» است

 ). شود
 ». دقيقه در آب بجوشانيد20قبل از مصرف «ذكر نحوه مصرف در صورت لزوم مانند  -10
دور از تـابش  «يـا  » در جاي خـشك و خنـك نگهـداري شـود         «ذكر شرايط نگهداري مانند      -11

 . »در يخچال نگهداري شود«و يا» يم نور خورشيد نگهداري شودمستق
  ذكر جمله ساخت ايران -12
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در پايان بايد به نقش انجمن اوليا و مربيان و ارتباط مستمر والدين با اوليـا   

  ) خـانواده و مدرسـه   (، همكـاري بـين ايـن دو نهـاد           مدرسه اشاره كـرد   

  هـاي مدرسـه و تـالش در جهـت تـشكيل            و نظارت آنها بر كيفيت بوفـه      

ي دانـش  هاي سالم و بهداشتي و  در نظـر گـرفتن وضـعيت تغذيـه            بوفه

ي فرزنـدان و     اي در بهبود سطح سـالمت و تغذيـه        آموزان نقش برجسته  

    . شت داها خواهدشكوفايي استعدادهاي آن
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  ::منابعمنابع

هـا و   ريـز مغـذي   « دفتر بهبود تغذيـه جامعـه وزارت، بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـكي،                  -1

  . 1386، »ها با تاكيد بر غني سازي مواد غذاييراهكارهاي پيشگيري از كمبود آن

مجموعـه آموزشـي   «تغذيه جامعه وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي،        دفتر بهبود    -2

  . 1381، »پيشگيري و كنترل كمبود يد و اختالالت ناشي از آن 

مجموعه آموزشي تغذيـه    « دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي،         -3

  . 1382، »در سنين مدرسه

سيماي تغذيه كودكـان    «داشت، درمان وآموزش پزشكي،      دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت به      -4

  . 1378، پائيز »هادر استان

تغذيه سالم براي داشتن    « دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي،         -5

  . 1378، شهريورماه »قلب سالم

،  دفتر بهبود تغذيـه جامعـه، معاونـت سـالمت وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي                    -6

  . 1385، فروردين »راهنماي آموزشي تغذيه براي برنامه پزشك خانواده«

  . 1383،» غذايي ايمني مواد بهداشت و« دكتر محمودي، سوسن و همكاران، -7

  . 1385،» هاي همگاني تغذيهدانستني«. دادخواه، منيره.  دكتر رشيدي، آرش-8
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