
 

 هٌَ ّای غذایی

در خصَص تغذیِ در تیواری کزًٍا تا کٌَى ّیچ شَاّذ ػلوی هستذلی ٍجَد ًذارد، اس ایي رٍ تواهی تذاتیز تزای حفظ 

شَد. هی گزفتِ ًظز در( تیواراى ٍ کارکٌاى)  ٍ ارتقا سیستن ایوٌی افزاد در هؼزض خطز  

تصفیِ شذُاستفادُ اس ًاى ّای تستِ تٌذی سثَس دار تِ جای ًاى ّای   

حذف دٍرچیي ّای خام ٍ جایگشیٌی دٍرچیي ّای پختِ کٌار غذاّا شاهل سثشیجات رًگی هاًٌذ: 

حذاقل تِ (لثَ، کذٍ حلَایی، َّیج، تزٍکلی، گل کلن، فلفل دلوِ ای، گَجِ فزًگی، اسفٌاج، شلغن

گزم 06هیشاى  ) 

آهَسش ًحَُ شستشَ تالهاًغ استاستفادُ اس ًارًج، سیتَى ٍ گَجِ فزًگی خام کٌار غذا تا ًظارت ٍ   

حذف کَتیذُ گَشت ٍ شٌیسل ٍ غذاّایی کِ هوکي است هزکش آًْا خَب پختِ ًشَد. )جَجِ کثاب 

.(در صَرت تکِ ّای ریش ٍ پخت کاهل تالهاًغ است  

 صثحاًِ هتٌَع تا تخن هزؽ آتپش خَب پختِ شذُ، گزدٍ ٍ ػذسی

ادُ شَدتْتز است در ٍػذُ صثحاًِ اس شیز پاستَریشُ استف  

 گٌجاًذى هاّی در تزًاهِ غذایی تخصَص تزای تیواراى حذاقل یکثار در ّفتِ

 جایگشیي کزدى لثٌیات پزٍتیَتیک ٍ کن چزب تجای لثٌیات فاقذ پزٍتیَتیک ٍ پزچزب

تْیِ سَج ّا هقَی هاًٌذ سَج کذٍ حلَایی، سَج شیز ٍ جَ، خَراک لَتیا تا قارچ، سَج شیز ٍ 

ٍػذُ ّای غذاییخاهِ ٍ قارچ ٍ... کٌار   

 گٌجاًذى آش ّای تْیِ شذُ تز پایِ حثَتات ٍ سثشیحات در تزًاهِ غذایی

 اضافِ کزدى سثَس ّای تستِ تٌذی ٍ پاستَریشُ شذُ تِ سَج، آش، کَکَ ٍ کتلت

: شاهل سیة، پزتقال، لیوَ شیزیي )پس اس شستشَی هزاقثیي تیوارتْیِ هیاى ٍػذُ تزای تیوار ٍ     

(یزیي شذُ تا ػسلد)ش، شلِ سر(یچیذُ شَد(، شیز کن چزبهٌاسة در سلفَى پ ) 

 تْیِ غذاّای ًزم یا پَرُ تزای تیواراى تی اشتْا یا ًاتَاى

  حذف غذاّای سزد هاًٌذ الَیِ

تاکیذ تز دریافت هایؼات فزاٍاى ٍ تزًاهِ ریشی ٍ ارسال هایؼات اس قثیل آب، آتگَشت یا هزؽ، آب هیَُ 

تا آًتی اکسیذاى ّای طثیؼی تیواراىایجاد تٌَع در هایؼات ارسالی تزای  طثیؼی ٍ ... تزای تیواراى ٍ  

رصین غذایی تیواراى تا تیواری سهیٌِ ای )دیاتت، سزطاى، کلیَی ٍ...( تا تَجِ تِ دستَر غذایی پششک 

.تؼییي گزددٍ کارشٌاس تغذیِ   


