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صحیحشستشوینحوهواولیهسازیآماده-2

نانحبوبات،سبزیجات،گوشت،انواعکردنفریزروپوششصحیحشرایط-3

باتحبووسبزیجاتانواعسازیسالمبرایخانگیبالنچینگصحیحروشازاستفاده-4

انجمادازخروجهنگامبهثانویهآلودگیازجلوگیریوانجمادازخروجصحیحنحوه-5

پروسهصحیحاعمالوزداییانجمادازبعدمنجمدغذاییموادسازیآمادهصحیحنحوه-6
مصرفجهتحرارتی



مواد )نحوه خرید و انتقال مواد غذایی به منزل -1
...(گیاهی، سبزیجات، مرغ و گوشت و 

ازمتری1-2فاصلهرعایتغذاییموادخریدهنگامدرکروناویروسانتقالازجلوگیریمنظوربه•
وانتخاب-1:فیزیکیتماسکاهشجهت.شودمیتوصیهماسکودستکشازاستفادهوافرادسایر
؛شودخودداریفلهبصورتغذاییموادخریداز-2گیرد؛انجامفردخودتوسطغذاییموادحمل

امکانحدتانقدپولتبادلاز-4و؛گیردانجامبانکیهایکارتتوسطفروشندهباحسابتسویه-3
.گرددخودداری

فقط،نانپختازپسوگیردانجاماتوماتیکتمامهایدستگاهدارایهاینانواییازبایدنانخرید•
.دهدقراربهداشتیهایکیسهدروکردهآوریجمعراهانانخریدارفرد



درصحیحشستشوینحوهواولیهسازیآماده-2
منزل 

یروروزچندیاساعتچندبرایتواندمینیست،انتقالقابلغذاطریقازویروسکرونااگرچه•
رویواندتمیویروساینکهدهندمینشانمقدماتیتحقیقات.بماندباقیغذاییموادبندیبسته
اما.بماندباقیروز7مدتبهفلزیهایقوطیوپالستیکوروز4شیشهساعت،3مدتبهمقوا

.یابدمیکاهشسرعتبهمدتایندرنیزویروسمیزان
یهتوصراغذاییموادهایبستهعفونیضدمتحدهایاالتهایبیماریکنترلمرکزحاضرحالدر•

پیشنهادهبلک.استنداشتهوجودبندیبستهازویروساینانتقالازشواهدیتاکنونچونکندنمی
شدهلمسدیگرانتوسطاستممکنکهموردیهربهزدندستازپسخریدارانکهکندمی

.دهندشستشوکامالًراخوددستباشد،



درصحیحشستشوینحوهواولیهسازیآماده-2
منزل 

غذاییادموخریدازپسبنابراین.دارندتاکیدغذاییموادهایبستهعفونیضدبرنیزدانشمندانازبرخی•
هاآنمکاناصورتدرسپسوکردضدعفونیصابونوآبیاحرارتالکل،باابتداراهابستهتمامیاستبهتر
کهحبوباتوتنقالتروغن،کنسرو،قوطیمانندشدهخریداریغذاییموادکلیه.دادقرارگرممحیطدررا

وبیخبهظرفشوییمایعیاصابونوآببابایدراداردوجودویروسبهآنهابندیبستهآلودگیاحتمال
.دادشستشو

جمادانبهنیازکهگوشتیمحصوالتبخصوصاندشدهخریداریمدتطوالنیمصرفبرایکهغذاییمواد•
تخته،کاردماننداندتماسدرهاآنباکهسطوحیکلیهوشدهضدعفونیوشستهکامالبایدابتدا،دارند

.شوندپختهکامالبایدنیزمصرفهنگاممحصوالتاین.کردضدعفونیکامالنیزرا...وگوشت



درصحیحشستشوینحوهواولیهسازیآماده-2
منزل 

انتظار،استهبودمؤثر(سانتیگراددرجه70(پختمعمولیدمایسارسمورددراینکهبهتوجهبا•
مصرفزابایدکلیاصلیکعنوانبهبنابراین.ببردبینازنیزراویروسکرونا،پزوپخترودمی

حدتا.کرداجتنابنشدهپختهوخام(ماهیومرغقرمز،گوشتمرغ،تخمشیر،(حیوانیمحصوالت
رفمصخامبصورتکهغذاییموادهمچنین،.شوندمصرفپختهکامالصورتبهموادبایدامکان
وشستشوقابلیتکههمغذاییموادازبرخیبرای.شوندعفونیضدشیمیاییموادبابایدشوندمی
.کرداستفادهمجدددهیحرارتازمیتوان(خشکباریانانمثل)ندارندعفونیضد



گوشتانواعکردنفریزروپوششصحیحشرایط-3
...ونانحبوبات،سبزیجات،،)آبزیانسفید،قرمز،(

سالدواتواستپایداربسیارانجمادحالتدرنیزویروساین،هاویروسکروناسایرمطالعاتمطابق•
ذاییموادغبایدونداردآنبراثریانجمادبنابراین.ماندمیزندهسانتیگراددرجه20منفیدمایدر

.ذیردپانجامبهداشتیاصولرعایتبابایدانجمادهمچنین.شوندپختهمصرفهنگامحتمامنجمد

.شوندضدعفونیوشستهدقتبابندیبستهظروفهمچنینوهادستکردنفریزازقبل



ازی سسالمبرای ( رعایت دما و زمان)استفاده از روش صحیح بالنچینگ خانگی -4
کردنانواع سبزیجات و حبوبات دارای قابلیت ذخیره به صورت فریزر 

ایرسوسبزباقالفرنگی،نخودسبز،لوبیاهویج،)گیاهیمحصوالتبافتدرموجودهایآنزیم•
سادفحتیوکیفیتکاهشموجبخشک،یامنجمدشکلبهنگهداریطیدر(مشابهسبزیجات

نامهبفرآیندیطیدرکهشوندفعالغیرهاآنزیمبایستمیعیباینرفعبرای.شوندمیهاآن
.شودمیانجامبالنچینگیابریآنزیم



:برایاینکارمراحلزیرراطیکنید

.برودبینازآنزائدموادسایروخاکتابشوئیددقتبهرامحصول-1•

.بگیریدپوسترامحصول-2•

.(تنیسالزمکردنخردمشابهمحصوالتوسبزلوبیامورددر)بپزدیکنواختطوربهتاکنیدخردرامحصول-3•

.کنیدآبکشسپسودادهقرارجوشآبدررامحصولدقیقه،2-5مدتبه-4•

.شودحفظآنرنگتادهیدقرار(یخهایتکههمراههب)آبکاسهیکدروندقیقه3مدتبهرامحصول-5•

.دهیدقرارفریزردرفریزرکیسهیادارزیپکیسهدردادنقرارازپسوکردهآبکشرامحصول-6•

بندیستهبوفرایندظروفاستریلکامالًشرایطدروشستهصابونوآببادقتبهراهادستکهاستیادآوریبهالزم•
.شوندضدعفونیوشستههم



نحوه صحیح خروج از انجماد و جلوگیری از آلودگی-5
:دهثانویه به هنگام خروج از انجماد مواد غذایی فریرز ش

شدهدمنجمغذاییمادهآلودگیاحتمالباشید،دادهانجامدقتباوخوبیبهراقبلیمراحلچنانچه•
یآلودگازتنهابایستمیانجمادحالتازخروجهنگامدرلذا.استرفتهبینازکروناویروسبه

مادهیاسطحیکازسالمغذاییمادهشدنآلودهمعنایبهثانویهآلودگی.کنیدجلوگیریثانویه
د،تواننمیبودنآلودهصورتدر....وگوشتتختهچاقو،دست،مثالعنوانبه.استآلودهغذایی
کامالهایدستبااستالزمبنابراین.کنندآلودهمجدداًراانجمادحالتازشدهخارجسالمغذای
.هیددقرارآبجوشحاویقابلمهدرمستقیماًراآنوکنیدخارجفریزرکیسهازراغذاییمادهتمیز،

هک(ظروفمانند)سطحیهروهادستسپس.شودنابوداحتمالیویروسکهشودمیسببحرارت
.بشوییدظرفشوییمایعوآببارااستداشتهتماسآنباشدهفریزربسته



سازی مواد غذایی منجمد بعد از انجمادنحوه صحیح آماده-6
مصرفزدایی و اعمال صحیح پروسه حرارتی جهت 

در(یخشدنآب)انجمادرفعمنظوربهراشدهمنجمدهاییسبزیهرگزکهباشیدداشتهدقت•
بالفاصلهسبزیپختن.دهیدانجامرا(تیگرادنسادرجه70دمای)طبخبعداًتاندهیدقراریخچال
انتشارازثانیاًشود،میسبزیمغذیموادحفظموجباوالً:داردمزیت2فریزرازخروجازپس

دهشسبزیشدنآلودهباعثبندیبستهوسازیآمادهزماندراستممکنکهویروساحتمالی
طبخظرفبهراهاآنمستقیماًنیزماهیوگوشتهایتکهمانندموادیدر.کندمیجلوگیریباشد،
.کنیدمنتقل
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