
 

 

 
 

 
 
 
 

 واحد تغذیه: گزدآوری و تنظیم 
 بیمارستان شهید انصاری رودسز

آیا : پیام امسال ساسمان بهذاشت جهانی می گىیذ

غذایی که داخل بشقاب شماست و در حال خىردنش 

هستیذ سالم و عاری اس میکزوب های بیماری سا  

 می باشذ ؟

تٌاتزایي ،تزای .غذا خْردى تایذ لذت تخش تاشذ

خلْگیزی اس تزّس هظوْهیتِای غذایی کَ تْطیلَ 

تاکتزیِا ایداد هیشْد،تایذ هْاد غذایی تَ غْر 

 .صسیر،ًگِذاری ّ هسافظت شًْذ

 چگًَْ هْاد غذایی را طالن ّ ایوي ًگَ دارین؟

 

 خزیذ مىادغذایی 

تاریخ هصزف ّ هذت هاًذگاری هْاد غذایی را .1

 .کٌتزل ًواییذ 

اگزهادٍ غذایی لثل اس تاریخ اًمعای اى هصزف یا .2

تایذ دّر (درصْرتیکَ لاتل اًدواد تاشذ)هٌدوذ ًشْد 

 .ریختَ شْد

تزچظة تععی هْاد غذایی زاّی دطتْراتی اطت .3

کَ اگز تَ آًِا عول ًشْد،ًوی تْاى هْاد غذایی را 

زتی تاسهاى  تاریخ هصزف ُن تخْتی ًگِذاری 

 .کزد

اس خزیذ تظتَ ُای اطیة دیذٍ هْاد غذایی .4

 .خْدداری کٌیذ

 

 

 حمل مىاد غذایی 

تکَ ُای هزغ ّ گْشت خام را تطْرکاهل ّ  .1

خذاگاًَ تظتَ تٌذی کٌیذ تطْری کَ ًتْاًٌذ تا 

 .هْاد غذایی دیگز تواص داشتَ تاشٌذ

هْاد غذایی طزد یا هٌدوذ خزیذاری شذٍ  .2

راُز چَ سّدتز تَ یخچال یا فزیشر هٌتمل 

 لزار دادى آًِا تزای هذت غْالًی .کٌیذ 

در دهای هسیػ تاعث  (تیش اس یک طاعت )

 .اسدیاد تعذاد هیکزّتِا هیشْد

اگز هْاد غذایی طزد راًویتْاًیذ تظزعت تَ  .3

خاًَ هٌتمل کٌیذاطتفادٍ اس یک یخذاى یا 

کشیذى یک پتْی تویش رّی تظتَ ُای هْاد 

غذایی تَ غْر هْلت تَ ًگِذاری اًِا کوک 

 .هیکٌذ

 

 نگهذاری مىاد غذایی در خانه 

ًگِذاری هْاد غذایی در یخچال ّ فزیشر  .1

تاعث کٌذی رشذ یا تْلف رشذ اغلة 

 . هیکزّتِا هیشْد

تزای ًگِذاری هٌاطة هْاد غذایی دهای  .2

یخچال را تیي صفز تا پٌح درخَ طاًتیگزاد  

تٌظین ًوْدٍ ّ هْاد غذایی فاطذ شذًی را در 

 (لفظَ ُای تاالیی )طزدتزیي لظوت یخچال 

 .لزار دُیذ

هْاد  غذایی خام ّ پختَ را در ظزفِای  .3

خذاگاًَ ّ درتذار در یخچال ًگِذاری 

 .ًواییذ

یخچال ّ فزیشر هٌشل را تطْر هزتة یخ  .4

تعذادی اس هیکزّتِا ).سدایی ّ ًظافت ًواییذ 

در طزها ُن هیتْاًٌذ تَ رشذ خْد اداهَ 

 (دٌُذ



تخن هزغ ُای شکظتَ ّ تزک دار را دّر  .5

 .تزیشیذ

غذایی کَ تاریخ هصزف آى گذشتَ دّر  .6

 .تزیشیذ

 

 در آشپشخانه 

هِوتزیي ًکتَ تزای پیشگیزی اس هظوْهیتِای .1

غذایی شظتشْی دطتِا تا آب ّ صاتْى لثل اس تواص 

 .تا غذاطت

تعذ اس خزّج اس تْالت، تواص تا ططل ستالَ یا . 2

 .زیْاًات خاًگی ّ گْشت خام دطتِا را تشْییذ

 .سخن ُا ّ تزیذگیِا را تپْشاًیذ. 3

چَ ُای آشپشخاًَ رُز چٌذ ّلت یکثار،دطتوالِا،پا. 4

 .ّ اتز ظزفشْیی را ظذ عفًْی یا تعْیط ًواییذ

رّی هیش،تختَ آشپشخاًَ ّ طایز )ططْذ کار . 5

را در آشپشخاًَ تَ  (ططْذ در تواص تا هْاد غذایی 

غْر هزتة ظذعفًْی کٌیذ ،تْیژٍ پض اس آهادٍ 

 .طاسی هزغ ّ گْشت خام

را تعذ .. ظزّف ّ ططْذ کار،لاشك ّ چالْ ّ.6

اطتفادٍ ،تا آب داغ ّ هْاد پاک کٌٌذٍ تشْییذ ّ خْب 

آتکشی ًواییذ تا هْاد شْیٌذٍ رّی ططْذ کاهال اس 

 .تیي تزّد ّ تگذاریذ تا  خشک شْد

اس چالْ ّ تختَ ای کَ تزای تزیذى گْشت خام .6

اطتفادٍ هی کٌیذ، تزای طثشیِای تاسٍ ّ هْاد غذایی 

پختَ اطتفادٍ ًکٌیذ ّ آًِا را تعذ ُز تار هصزف 

تِتز اطت تختَ خذاگاًَ ّ تا رًگ هدشا .تشْییذ 

 .تزای گْشت ّ هزغ خام داشتَ تاشیذ

 

 

 

 

 پخت غذا 

غذا را تطْر کاهل تپشیذ تَ ایي تزتیة تیشتز  .1

تاکتزیِای هعز کَ هیتْاًٌذ هظوْهیت 

 .غذایی ایداد کٌٌذ،ًاتْد هیشًْذ

تزای پخت گْشت ّ هزغ  ّ هاُی هٌدوذ،  .2

زتوا لثل پخت آًِا را اًدواد سدایی کٌیذ 

سیزا هوکي اطت لظوت ُای هیاًی گْشت 

تطْر کاهل ًپشد ّ هیکزّتِا فعال تالی 

 .تواًٌذ

تِتزیي راٍ تزای رفع اًدواد هْاد غذایی  .3

 24 تا 12لزاردادى آًِا در یخچال اس 

 (تظتَ تَ زدن گْشت  )طاعت لثل

اتاق گزم هیتْاًذ رفع اًدواد غذاُا را .هیثاشذ

تظزیع کٌذ،ّلی تاعث تکثیز تاکتزیِا ُن 

 .هیشْد

 .هیٍْ ّ طثشی خام را تطْر کاهل تشْییذ .4

 

 
 

 نگهذاری غذای پخته 

غذای پختَ راکَ تالفاصلَ هصزف  .1

ًویشْد،تایذ ُزچَ طزیعتز خٌک 

تِتزاطت در خٌک تزیي هسل هوکي .کٌیذ

طزد کٌیذ ّ تَ هسط خٌک شذى در عزض 

یکظاعت آى را در یخچال یا فزیشر لزار 

 .دُیذ

. غذای پختَ را ًثایذ تیش اس یکثار گزم کزد  .2

 .تزای ایٌکار آى را کاهال داغ ًواییذ

 

 

 مسمىمیت مىاد غذایی 

عالئن هظوْهیت هْاد غذایی هعوْال در  .1

عزض یک طاعت تا پٌح رّس تعذ اس 

شکن .هصزف غذای آلْدٍ ظاُز هیشْد

درد،اطتفزاغ ّ اطِال ، شایعتزیي عالئن 

اگز درد یا عالئن هاًذگار شذ تایذ  تَ .ُظتٌذ

پششک هزاخعَ کزد تْیژٍ در هْرد افزاد 

 .طالوٌذ،کْدکاى ّ سًاى تاردار

اگز فمػ تیواری خفیفی داریذ همذار سیادی  .2

 .هایعات تٌْشیذ ّ اطتزازت کٌیذ

تا سهاًی کَ اطتفزاغ ّ اطِال لطع ًشذٍ  .3

اطت اس تِیَ غذا تزای دیگزاى خْدداری 

اگز هدثْر تَ ایي کار ُظتیذ ، در . کٌیذ 

 .شظتشْی دطتِا تظیار دلت کٌیذ

 

 

 

 


