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ممارسة . ال ُيخزن الغذاء بصورة جيدة او اذا لم يستعمل في نظام زمني محدد فيمكن ان يكون غير آمن لالستهالكعندما          
درجة الحرارة غير المالئمة للخزن يمكن ان تسمح للبكتيريا . سمح بحصول التلوث بالغذاءتالخزن غير اآلمن يمكن ان 

للحفاظ على االغذية آمنة اثناء الخزن، يجب ممارسة الخزن اآلمن .  في االغذية المحتملة الخطورة بالنمووالموجودة طبيعيا
  .وجعله ضمن خطتك لسالمة الغذاء

  
  Safe Storage Guidelinesإرشادات الخزن اآلمن 

  .حد جهات الحاويةإذا ازيلت فيجب ان يوضع اسم المحتوى على ا. التزيل العالمات عن االغذية المصنعة تجاريا •
  .يجب تدوير الغذاء والتاآد من ان الغذاء القديم يستعمل في البداية •
  .تخلص من الغذاء المنتهي مدته •
  .افحص درجات الحرارة للغذاء المخزن وآذلك درجة حرارة المكان آل يوم •
  .اخزن الغذاء فقط في االماآن المخصصة لذلك •
 . وجافةيجب المحافظة على مناطق الخزن دائما نظيفة •
  

   Cleaning and Chemical Storageخزن مواد التنظيف والمواد الكيمياوية 
اخزن ادوات التنظيف والمواد الكيمياوية االخرى بصورة منفصله عن الغذاء والصحون وادوات الطعام والمفروشات  •

  . والمواد ذات االستعمال الواحد
  .صليةاحفظ التجهيزات والمواد الكيمياوية في حاوياتها اال •
 الجديدة إذا لم تكن التجهيزات والمواد الكيمياوية في حاوياتها االصلية، فيجب وضع العالمات على جانب الحاويات •

  .ال تضع العالمة على الغطاء فربما يتم تبادل االغطية. بصورة واضحة مع اسم المادة المحفوظة
  

   Dry Storageالتخزين الجاف 
  .جافة وذات تهوية جيدةغرفة الخزن دائما تكون باردة و •
  .بعيدا عن االرض) سم15(اخزن المواد الجافة بعيدا عن الجدران وعلى االقل ستة انجات  •
  .احفظ االغذية الجافة بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة •
  . اخزن الغذاء في حاويات قوية والتي ال يمكن ان تتاثر بالماء او الحشرات •
  ). مo 21-10( ف 70o  ف وo 50اجعل درجات الحرارة ما بين  •
  %.70و % 60اجعل مستوى الرطوبة ما بين  •
  .اجعل المكان نظيف •

  
  Frozen Storageالخزن بالتجميد 

  .او ابرد اال اذا آان الغذاء يحتاج الى درجة حرارة مختلفة)  م18o-( ف 0oابقي درجة حرارة التجميد على  •
  .ضع محرار التجميد قرب مقدمة المجمدة •
  .دات اآثر من طاقاتهاال تضع في المجم •
 .افحص درجات حرارة المجمدات يوميا •
  .  ضع االغذية المجمدة حين وصولها في التجميد وبعد عملية الفحص مباشرة •
  .ال تضع االغذية الدافئة في داخل المجمدة •
  .اخزن االغذية بحيث يسمح للتهوية الجيدة •
  .ذوب المجمدات دوريا اذا وجدت الحاجة لذلك •
  .مغلقة قدر المستطاعاحفظ المجمدات  •
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   Refrigerated Storageالخزن بالتبريد 
 او اقل) م5o( ف 41oاالغذية المحتملة الخطورة يجب ان تكون على . او اقل)  م4o( ف 39oاحتفظ بدرجة الحرارة على  •

                         .لمنع نمو البكتريا
  .ضع محرار الثالجة على الرف العلوي قرب الباب •
  (RTF)تحت االغذية المطبوخة او االغذية الجاهزة لالآل ) غير المطبوخة(غذية النيئة اخزن اال •
  .افحص درجات الحرارة للتبريد يوميا •
  .اخزن الغذاء بحيث يسمح بدوران جيد للهواء •
  .ال تغطى الرفوف برقائق االلمنيوم او اي مادة اخرى الن ذلك يمنع دوران الهواء حول الغذاء •
  .لقة قدر المستطاعابقي الثالجة مغ •
  .ال تضع احجام آبيرة من المواد الحارة في الثالجة لتبرد •
  .يجب تغطية الغذاء جيدا لمنع التلوث العرضي •

  
   Hot-holding Cabinets ساخنا  لحفظ الغذاءالحافظات

  او )م57(ف 135االغذية المحتملة الخطورةيجب ان تبقى على درجة حرارة . او اآثر) م57o( ف 135oــ ضع الحرارة على 
  . اآثر لمنع نمو االحياء المجهرية  

  . ــ ضع المحرار على الرف العلوي قرب مقدمة الحافظة
  

 First in, First out (FIFO) اوال يخرج اوال  يدخل
 ان تطور لمنع ذلك يجب.          االغذية المنتهية الصالحية تفقد قيمتها وفي بعض االحيان تصبح غير آمنه بعد نفاذ صالحيتها

هذه الطريقة تضمن دوران جيد للغذاء اثناء .  احدى هذه الطرق (FIFO)الداخل اوال يخرج اوال. طرق آتابية لخزن االغذية
ومن االفضل التخلص من االغذية المنتهية . عند استالم الغذاء ضع االغذية القديمة في المقدمة والجديدة في الخلف. الخزن

  . الصالحية
  

   Date Marking آتابة التاريخ
 و االغذية البحرية والسلطات deli meatsلحوم الدلي : والمبردة والجاهزة لالآلتشمل          االغذية ذات الخطورة المحتملة
 ان فيجب ساعة، 24عندما تحضر هذه االغذية في مطعمك وتبقى معروضة اآثر من . واالغذية المطبوخة وبقايا الطعام المبرد

عندما تحضر وتغلف من قبل معمل تصنيع غذائي فيجب ان يوضع . ريخ ويجب ان تستعمل خالل سبعة اياميوضع عليها التا
التاريخ .  ساعة24ا آان الغذاء سيبقى معروضا اآثر من اذعليها التاريخ وبعد فتح الحاوية االصلية وتستعمل خالل سبعة ايام 
  . يجب ان يدل على متى سيؤآل الغذاء ومتى يباع ومتى يتخلص منه

  
  Cross-contamination during Storageالتلوث العرضي اثناء الخزن 

ن يغطى الغذاء جيدا بواسطة غطاء او يجب ا.          البكتيريا ممكن ان تنتقل من غذاء الى آخر اذا لم يكن الغذاء مخزن جيدا
الوقت الوحيد الذي ينبغي ان ال .  مثل رقائق االلمنيوم او المغلفات البالستيكيةFood-grade filmاغشيه ذات درجة غذائية 

ت الغذاء دائما يخزن الغذاء النئ تح. ومع ذلك بعد انتهاء التبريد فيجب ان يغطى الغذاء جيدا. يغطى الغذاء فيه هو عند تبريده
. وآذلك عزل الغذاء النئ والخضراوات غير المغلفة عن االغذية الجاهزة لالآل المحتملة الخطورة. المطبوخ او الجاهز لالآل

  .يجب عزل االغذية الحيوانية النيئة مثل لحم البقر واالسماك والدواجن عن بعضها البعض
  

  Storage Containersحاويات الخزن 
اخزن الغذاء الذي ازيل من .  ممكن ان يكون ملوثdamaged المغلف جيدا او الموجود في غالف غير سليم          الغذاء غير

-Food   غذائية    المعتمدة هي المصنوعة من مادة ذات درجةالخزنوحاويات .  معتمدةخزنغالفه االصلي في حاويات 
grade تعلم. وفي حالة جيدة ونظيفة(labeled)اء باالسماء الشائعة لهذه االغذية اال اذا آان الغذاء   جوانب حاويات الغذ

الرز ال يحتاج الى تعليم النه يمكن . مثال، حاوية الطحين يجب ان تعلم وذلك لربما تعتبرصدفة مواد مطهرة. معروف بديهيا
  . تمييزه بسهولة
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 Storage Guidelines for specific foodsارشادات الخزن لبعض االغذية الخاصة 
   

  
  الغذاء

  
  درجة حرارة الخزن

  
  المتطلبات االخرى

  
  اللحوم

  
41o 5( فoم (  

  
   او توضع في حاويات عميقة Tightly wrapتغلف باحكام 

  
  الدواجن

  
41o 5( فoم (  

  
  في حاويات ذات تصريف ice-packedتخزن الدواجن المغلفة ثلجيا 

  .ستمرةيغير الثلج بين فترة واخرى وتطهر الحاوية بصورة م. ذاتي
  

  االسماك
  

41o 5( فo م(  
  
االسماك قبل الشحن تقدم اما نية او . تغلف باحكام او تخزن بغالفها االصلي

 ف 4o-مطبوخة جزئيا فيجب ان تجمد بواسطة الُمصنع الى درجة حرارة 
او ) م 35o-( ف 31o- او اوابرد لمدة سبعة ايام في مجمدة خزنية )م20-(

 blast freezerت سريعة التجميد  ساعة في مجمدا15ابرد لمدة 
  

  االصداف البحرية
shellfish 

  
تخزن حية على 

 ف 45oدرجة حرارة 
)7oم (  

  

  
وحيوان بلح يخزن المحار، الروبيان . تخزن حية في حاوياتها االصلية

في احواض شفافة اذا آان الحوض عليه عالمة تشير الى  البحر والمحار
فقط او خالف ذلك و يكون محصل ان هذه االصداف البحرية هي للعرض 

ابقي البطاقات الخاصة باالصداف في ملف . عليه من قسم الصحة المحلي
  . يوم من تاريخ آخر االصداف استعماال90لمدة 

  
   الطازجالبيض

Shell egg 

  
41o 5( فoم (  

  
   اسابيع من تاريخ التعبئة5-4يستعمل خالل 

  
  االلبان

  
41o 5( فoم (  

  
   النفاذ او تستعمل بتاريخ معينتتلف اذا تعدى وقت

  
المثلجات واللبن 
  الخاثر المجمد

  
6  - 10oف   
)12- 14oم (  

  
  تتلف اذا تعدى وقت النفاذ

  
  المنتجات الطازجة

  
درجات حرارة 

  مختلفة

  
  الثلج فتخزن بنفس الطريقةوعلى اذا شحنت مغلفة

  
MAP التعبئة،

المفرغة من 
الهواءو االغذية 

المغلفة والمطبوخة 
sous vide 

  
41o 5( فoم (  

  

  
  تتلف اذا تعدى وقت النفاذ

المنتجات المعقمة 
بالحرارة العالية 

UHT والمغلفة 
  بالتعقيم 

50 o70- ف o   ف 
)10-21 oم (  

 ف 41 على درجة حرارة    UHTتخزن االغذية المعقمة بالحرارة العالية 
حتاج الى وضعه اقرأ الغالف لتعرف فيما اذا آان المنتج ي. او ابرد)  م 5(

  .في الثالجة
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  المتطلبات االخرى  درجة حرارة الخزن  الغذاء
  

المنتجات المعقمة 
 بالحرارة العالية

UHT products 
وغير المغلفة 

  بالتعقيم

  
41o 5( فoم (  

  

  
 المنتج يحتاج الى آان تخزن فوق االغذية النيئة، اقرأ الغالف للتاآد فيما اذا

  ).الثالجة(تبريد 
  
  
  

  
ذية المعلبة االغ

  والجافة

  
50 – 70oف   

)10 – 21oم (  

  
اذا ازيلت من حاوياتها االصلية فتخزن في حاويات معلمة بوضوح 

  .ويسحب منها الهواء
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