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 PREPARATIONالتحضير  

  
الوسائل لتحقيق ذلك يجب ان .          تداول الغذاء بامان اثناء التحضير يعد من االمور الحرجة لمنع االمراض المنقولة بالغذاء

  .تكون جزء من خطة المطعم لسالمة الغذاء
  

   Thawingالتذويب 
) م 57o(ف  135oو) م 5o(ف  41oك الغذاء على درجة حرارة ما بين اذا تر.          التجميد يمنع البكتريا من النمو في الغذاء

التذويب غير اآلمن يسمح بنمو . الآثر من اربعة ساعات، قبل التجميد، فربما يصبح غير آمن لالآل اذا تم تذويبه بعد ذلك
آبيرة من البكتيريا وسمومها قد تبقى اذا جمد الغذاء بعد ذلك فان اعداد . البكتيريا الى اعداد آبيرة ومن المحتمل ان تنتج سموم

لمنع حدوث مثل ذلك فيجب . وعندما ُيعاد تذويبه فان هذه البكتيريا وسمومها ربما تسبب امراض متسببة من الغذاء. في الغذاء
  : تذويب االغذية المحتملة الخطورة باتباع احد الطرق االربعة التالية

  ).الطريقة االفضل(التذويب داخل الثالجة  .1
 .ناء الطبخاث .2
 .باستعمال المايكرويف ثم يطبخ بعده .3
 .تحت الماء البارد الجاري .4
  

   : الطرق اآلمنة لتحضير بعض االغذية الخاصة
 اللحوم واالسماك والدواجن

  . استخدم مكان مطهر ونظيف وآذلك لوحة التقطيع والسكاآين وادوات المطبخ •
  .اغسل يداك جيدا قبل واثناء وبعد التعامل مع الغذاء •
  .يجب اخراج المواد الغذائية من الثالجة او المجمدة على قدر الحاجة ولمدة قصيرة •
التقطيع الى مكعبات يجب تبريد او تجميد اللحوم واالسماك والدواجن مباشرة بعد التقطيع او عمل الشرائح او  •
 dicing اوbreading او  batteringاو

 
 السلطات المحتوية على الغذاء المحتمل الخطورة

  .اآد من ان اللحوم واالسماك والدواجن قد ُطبخت جيدا وُترآت وبردت وخزنت قبل اضافتها للسلطاتت •
) م 5o(ف  41oيجب التخلص من االغذية المحتملة الخطورة المطبوخة والمبردة بعد سبعة ايام اذا خزننت في الثالجة على  •

  .او ابرد
  .قت الذي تكون فيه جاهزة للخلطوورة في الثالجة حتى البرد آل المواد االولية ومن ضمنها غير المحتملة الخط •
  .برد آل الحاويات وادوات المطبخ قبل ان تستعمل لعمل السلطات •
  .حضر الغذاء على وجبات صغيرة •

  
 Eggs and Egg Mixturesالبيض وخلطات البيض

  . بعناية خاصة) اذا آان مسموح من قبل الصحة المحلية(تداول البيض المخفوق   •
 مثل االفراد high-riskل دائما البيض او منتجات البيض المبسترة اذا آان يعطى لالشخاص ذوي الخطورة العالية استعم •

  .في المستشفيات ودور الرعاية الصحية 
  .يجب تنظيف وتطهير آل المعدات واالدوات المستعملة في تحضير البيض مباشرة •
لمبسترة عند تحضير اآالت البيض والتي تحتاج الى طبخ قليل او  المبستر ومنتجات البيض االكامل يجب استعمال البيض •

 .ال تحتاج الى طبخ
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 )عجائن الكيك والعجين (  Batter and Breadingالعجائن والعجين 
  .يجب تحضير العجائن بوجبات صغيرة •
  .عندما يطبخ الغذاء المعجون في وقت متاخر يجب ان يبرد او يجمد باقرب فرصة •
  .العجائن والعجين غير المستعمل اذا بقى في درجة حرارة الغرفة لمدة اربع ساعات او اآثريجب التخلص من  •
 .استعمل البيض او منتجات البيض المبسترة لعمل العجائن •

  
 Fruit and Vegetables الفواآه والخضر

  .تاآد من ان الفواآه والخضر منظفة ومطهرة جيدا قبل االستعمال •
  .الخضر على سطوح لم تكن مستعملة لتحضير اللحم النئ او االسماك او الدواجنمن االفضل تقطيع الفواآه و •
  .اغسل الفواآه والخضر بصورة جيدة تحت الماء الجاري قبل التقطيع او الطبخ او الخلط مع المواد االخرى •
  .او ابرد)  م 5o(ف  41oبرد واحفظ البطيخ المقطع على درجة حرارة  •
 .  (high-risk population)ة اذا آنت تخدم اناس تحت خطورة عالية ال تقدم البذور الخام المنبت •

   
 الثلج
  .استعمل الماء اآلمن لعمل الثلج •
  .الثلج المستعمل لتبريد الغذاء او المشروبات يجب ان ال يستعمل آمادة لالستعمال في الغذاء نهائيا •
  .الثلجاستعمل حاويات نظيفة ومطهرة آذلك مجرفة ثلج لحمل الثلج من ماآنة  •

  
  Washing Produceنتائج الغسيل 

الغسيل يزيل اغلب ). الطرية(الجراثيم المضرة والكيمياويات قد تكون على السطوح الخارجية للفواآه والخضر الخام          
ل الفواآه اغس. ومع ذلك اذا استعمل ماء غير آمن فان الفواآه والخضر قد تصبح ملوثة. او الكيمياويات الموجودة/الجراثيم و

اذا . بالماء اآلمن قبل التقطيع او الخلط مع المواد االخرى او الطبخ او التقديم او لالستهالك المباشر) الطرية(والخضر الخام 
ال تستعمل الكلورين القاصر او . للشروط الفيدرالية استعملت المواد الكيمياوية لغسل الفواآه والخضر فيجب ان تكون مستوفية

 .سل نهائياالمطهرات للغ
   

   Cookingالطبخ 
درجة الحرارة هذه . يجب طبخ االغذية المحتملة الخطورة الى ان تصل درجة الحرارة من الداخل الحد الموصى به         

 ان تكون من المهم جدا. يمكن تقديرها باستخدام المحرار للتاآد من وصول درجة الحرارة من الداخل للغذاء الى هذه الدرجة
 . ضمن خطة سالمة الغذاء آيفية مراقبة درجات حرارة الطبخ

  
  
  الغذاء

  
  درجة الحرارة الداخلية الصغرى

  
  الدواجن

  
165o  74(فoم  (  

  
  اللحم المحشو والحشوة 

  
165o 74( فoم  (  

  
الطبخات التي تحتوي على مواد محتملة 

  الخطورة

  
165o 74( فoم  (  

 الخنزير، وغيرها من البقري،(اللحم المفروم 
  ) اللحوم واالسماك

  
155o 68( فoم  (  

 ومنها لحم injected meetاللحوم المحقونة 
الخنزير المحقون بالماء المالح والروست 

  ) المحقون بالنكهة

155o 68( فoم  ( 
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 الغذاء
  

  درجة الحرارة الداخلية الصغرى

 لحم الخنزير، لحم البقر والعجل والغنم 
  

145o 63( فoللستيك واللحم المقطع) م  
  للروست)  م68o( ف 155o و 

  السمك الكلي او المنزوع  العظام
او الحشوة المحتوية على سمك (السمك المحشى 

(  
  السمك المقطع او المطحون او المفروم

145o 63( فoم(  
165o 74( فoم (  
155o 68( فoم (  

  البيض الكامل الجاهز لالآل 
  ى ساخن حتى التقديمالبيض الكامل الذي يبق

145o 63( فoم  (  
155o 68( فoم (  

  
  الفواآه والخضر التتي تبقى ساخنة لوقت التقديم

  
135o 57( فoم (  

االغذية المعمولة تجاريا والجاهزة لالآل والتي 
  تبقى ساخنة حتى وقت التقديم 

135o 57( فoم (  

  
االغذية المحتملة الخطورة والتي تطبخ في 

  المايكروييف 

  
165o 74( فoم (  

  
   Microwave Cookingالطبخ باستعمال المايكرويف 

اثناء الطبخ وتغطى للمحافظة على ) تخلط(جميع االغذية التي تستعمل من مصادر حيوانية يجب ان تدور او تقلب          
االغذية التي من .  الطبخعلى االقل وتبقى مغطاة لمدة دقيقتين بعد)  م74o( ف 165oالرطوبة السطحية وتسخن على درجة 

  .مصادر حيوانية تشمل اللحوم واالسماك والدواجن والبيض والتي لم يتم تصنيعها بعد
  

   Cooling Potentially Hazardous Foodsالتبريد لالغذية المحتملة الخطورة 
برد الغذاء ببطء شديد فان البكتيريا اذا . يجب تبريد االغذية المحتملة الخطورة بسرعة بعد الطبخ لمنع نمو البكتيريا         

او اسخن ليس )  م74o( ف 165oإعادة تسخين الغذاء الى . بعض هذه البكتيريا تكون سموم. يمكن ان تنمو باعداد آبيرة
  .بالضرورة ان يجعل الغذاء الذي لم يبرد بصورة جيدة صالح لالآل

  :  سليمةالطرق التالية يمكن استعمالها لتبريد الغذاء بسرعة وبصورة
  الكبيرة الى  قطع االحجام الكبيرة للغذاء الى قطع اصغر او قسم الحاويات . قلل من آمية او حجم الغذاء الذي تريد تبريده •
  .حاويات اصغر او حاويات ليست عميقة  
  .حرك الغذاء ليبرد بصورة اسرع وبشكل متساوي. استعمل حمام ثلجي •
  .  لتبريد الغذاء قبل وضعه في الثالجة (blast chiller)استعمل التبريد السريع  •
 .بعد انتهاء الطبخ، اضف ثلج او ماء بارد آجزء من محتويات الغذاء المطبوخ •

  :المستعملة فان الغذاء يجب ان يبرد  بغض النظر عن الطريقة      
  41oالى )  م21o(ف  70oوخالل االربع ساعات االضافية من )  م21o( ف 70oالى )  م57o( ف 135oخالل ساعتين من -    
   او)  م5o(ف      
  .او ابرد) م5( ف 41الى ) م57( ف 135خالل اربع ساعات من درجة حرارة -    

   يكون تبريد الغذاء المحتمل الخطورة المصنوع من مواد في درجة حرارة الغرفة مثل سمك التونا المعلب او االغذية المجففة 
  .او ابرد)  م5o( ف 41o ساعات الى 4خالل      

  Reheating Foods     إعادة تسخين االغذية
         مجموع ا لوقت الذي يعاد فيه تسخين الغذاء يجب ان ال يتعدى ساعتين، البكتيريا المرضية من المحتمل ان تنمو في 

  . االغذية المطبوخة المعاد تسخينها اآثر مما في االغذية النية
  ) م60o( ف 140o والتي ستبقى ساخنة على حرارة ال تقل عن يعاد تسخين االغذية المعدة تجاريا •
  . ثانية خالل ساعتين15على االقل لمدة )  م74o( ف 165oيعاد تسخين الغذاء الذي يبقى ساخنا الى  •
 الغذاء الذي يعاد تسخينه ليقدم مباشرة الى الزبون يمكن اعادة تسخينه الى اي درجة طالما يكون مطبوخ •

 . بل اعادة تسخينه     جيدا ومبرد ق
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