
 فوريهi2005دفتر بيماريهای مسری iاداره تندرستی و  بهداشت روان شهر نيويورک 
www.fightbac.org  و USDA  · www.fsis.usda.gov    اطالعات از شراکت  درآموزش امنيت مواد غذائی اقتباس شده است 

 آيا ميدانيد؟؟
بسياری از مردم با 

رعايت اين نکات ساده 
ميتواننداز مريض شدن 
در اثر باکتری اجتناب 

. ورزند  

 مواد غذائی خود را از باکتری محفوظ نگهداريد
!هرگاه ترديد داريد آنرا دور بريزيد            

تميز کنيد        
، قبل و بعد) مرغ و خروس(  بعد از رفتن به بازارهای ماکياندستهای خود را •

.              بشوئيدازتهيه غذا  و قبل از تماس با کودکان      
     پيشخوانها و ابزار آشپزی را قبل و بعد از تهيه خوراک  با آب گرم صابونی

.       بشوئيد

  مجزا کنيد    
، ) مرغ، بوقلمون(نپخته، ماکيان  گوشت .گوشتهای نپخته را از ديگر مواد خوراکی مجزا کنيد  •

  .  کنيدماهی، و آب آنها را هنگام خريد و در منزل  از ديگر مواد غذائی مجزا
   نپخته، ماکيان برای ميوه های تازه و سبزيجات و گوشتاز تخته های برش مجزا

.استفاده کنيدو ماهی ) مرغ و خروس    

 در يخچال نگهداری کنيد  

و ماهی را) مرغ  وخروس(نپخته، ماکيان  گوشت .، در يخچال بگذاريدفورًا       
اطمينان کسب کنيد که درجه حرارت . در يخچال يا فريزر نگهداريد  

.       باشد 0°F 34 و فريزر°F 40 تا°F يخچال شما بين  
يخ گوشت،. در يخچال) خواباندن (تردکردنجهت  آب کردن يخ و خيس کردن   

در يخچال و يا زير آب سرد روان ، ويا در   را ماهی  ، و)مرغ  وخروس(ماکيان      
 تردکردنمواد غذائی را جهت. حرارت اطاق آب نکنيد در درجههيچگاه . ميکروويو آب کنيد 

).بخوابانيد(خيس کنيد  دريخچال

بپزيد
حرارت توصيه شده برای گوشت قرمز.از حرارت سنج غذائی استفاده کنيد            

.          است 180°F  مرغ  وخروس(برای ماکيان (  ،160°F 
.   برای اطمينان خاطرازاستفاده صحيح، دستورالعمل حرارت سنج را مطالعه کنيد  

   )مرغ  وخروس(ه نشان ميدهد که گوشت،ماکيان عالئمی ک کامًال از داخل  پخته شده است 
   داخل گوشت قرمز بايد  قهوه ای رنگ و يا خاکستری رنگ باشد؛.را بررسی کنيد

.           بايد صاف باشد؛ ماهی بايد در تماس با چنگال پوسته پوسته شود) مرغ  وخروس(ماکيان آب   

 غذای گرم را گرم نگهداريد      
 غذای مانده راظرف 2 ساعت در يخچال بگذاريد و يا بدوربريزيد.

  يخچال يا فريزر سالم ميماند؟تاچه مدتی در
 (0°F) فريزر (34°F - 40°F) مواد يخچال 

) ، بوقلمون مرغ  (ماکيان 
2 روز 9 ماه  لی  ا  قطعات نپخته مرغ يا بوقلمون 1
 مرغ يا بوقلمون نپخته کامل 1 الی 2 روز 1سال 

گوشت گاو تازه، گوشت گوساله ، گوشت بره ،گوشت خوک
6 الی 12 ما ه استيکهای نپخته 3 الی 5 روز
6 ما ه با استخوان  نپخته 3 الی 5 روز الی4 
4 الی 12 ماه  کباب شده نپخته 3 الی 5 روز


