
  بھداشت مواد غذائي) بخش سوم 

  :مشكالت ناشي از فقدان غذا و آلودگي غذا در بحران ) الف

ھمزمان با بروز طبعي دسترسي به مواد غذائي سالم و مطمئن بدلیل تخريب مراكز تھیه و فروش مواد غذائي ، انبارھاي 

نگھداري ، مراكز طبخ و ھمچنین تخريب محل زندگي بالزده ھا كه در آنجا مواد غذائي مصرفي خانوار بنحوي نگھداري مي 

ت شبكه توزيع برق سب ايجاد اختالل در سیستمھاي برودتي نگھداري آسیب وارده تأسیسا. شده با مشكل روبرو میگردد

، كارخانه ھاي يخسازي گرديده و موجب فساد و به ھدر رفتن مواد غذائي موجود در ) سرد خانه ھا ( مواد غذائي فساد پذير 

اد غذائي براي اھالي بالزده اين صدمات ممكن است منجر به كمبود حاد غذا گردد و تا زماني كه امر تأمین مو. آنھا مي شود

  . به حالت عاي بر نگردد براي تغذيه بازماندگان حادثه به كمكھاي خارج از منطقه بالديده نیاز مي باشد

در جريان وقوع بال ، جاده ھا و راھھاي ارتباطي آسیب ديده و در امر حمل و نقل مواد غذائي به منطقه بالديده اختالل ايجاد 

شدت حادثه ممكن است نیاز به استفاده از چرخبالھاي امداد براي تأمین تغذيه و ساير مايحتاج مي شود كه در صورت 

  . بالديدگان باشد

مواد غذائي بسته به میزان فساد پذيري و نوع حادثه در زمانھاي متفاوت دچار فساد و آلودگي مي شوند به طور مثال گوشت 

بني طي چند ساعت نگھداري در شرايط نا مطلوب دچار آلودگي مي شوند و فراورده ھاي گوشتي ، مرغ و انواع محصوالت ل

كه مصرف آنھا ممكن است عواقب خطرناكي براي مصرف كننده بھمراه داشته باشد نوع بال در سعت و شدت آلودگي مواد 

ت در غذا و آلودگي میكروبي غذائي تأثیر بسزائي دارد مثٔال در اثر بروز سیل بدلیل تماس آب با مواد غذائي مختلف ، تغییر حال

سیل بھمراه خود كثافات و جرمھاي بیماريزا را از سطح خاك ، شبكه فاضالب ، . نسبت به ساير انواع بال شديدتر میباشد

چاھھاي مستراح و دامداريھا به مواد غذائي مسیر راه خود منتقل مي نمايد لذابمنظور پیشگیري از بیماريھاي عفوني ، 

وده اي بايد تمام مواد غذائي كه با سیل در تماس قرار گرفته و ظروف آنھا داراي نفوذ پذيري مي باشند را حصبه عفونتھاي ر

  . معدوم نمود

. براي دستیابي به تغذيه صحیح و متعادل ، توجه كافي به بھداشت مواد غذائي بطور يقین از جمله عوامل اساسي است

راھیابي و فعالیت میكروار گانیسم ھا و يا تحت تأثیر عوامل فیزيكي و شیمیائي  زيرا امكان آلودگي و فساد مواد غذائي بدلیل

  ھموار وجود داشته و در صورت عدم رعايت شرايط بھداشتي در مراحل مختلف تھیه ، طبخ و نگھداري مواد غذائي ، سالمت

  . و حیات انسان پیوسته در معرض تھديد قرار دارد

ع و شدت آن دسترسي اھالي منطقه بال زده به امكانات پخت و پز غیر ممكن مي گردد با ھمزمان با بروز بال بسته به نو

توجه به اينكه در تأمین مواد غذائي نیز محدوديتھاي شديد وجود دارد ، بازماندگان باليا براي رفع گرسنگي ممكن است ھر 

سائل بھداشتي و صرفٔا بمنظور تأمین نیازھاي نوع ماده غذائي كه دسترس آنھا وجود داشته باشد را بدون در نظر گرفتن م

  . غذائي مصرف كنند كه در اين صورت عواقب ناگواري بدنبال خواھد داشت

  . مسمومیتھاي غذائي ممكن است در نتیجه مصرف غذاھاي آلوده ايجاد شوند

. اصؤال از ابتداي تولید آلوده باشدغذا ممكن است در اثر ماندگي و يا عدم رعايت موازين بھداشتي در چرخه تھیه و توزيع و با 

  . عوارض ناشي از مصرف غذاي آلوده را اصطالحٔا مسمومیت ھاي غذائي مي نامند

از ديگر عوارض پس از بروز بالياي طبیعي گرسنگي است كه بدلیل عم دسترسي به موالد غذائي خصوصٔا در ساعات اولیه 

  . ادي و مردمي ايجاد مي شودبروز بحران و قبل از رسیدن نیروھا و كمكھاي امد

در مواردي كه سبزيجات ، كاھو و میوه جات مصرفي در اردوگاھھاي نگھداري بازماندگان باليا ) شبه وبا (بیماريھائي نظیر التور 

  . بخوبي ضدعفوني نگردد بسرعت منتشر شده و ممكن است مصرف كنندگان را مبتال نمايد

   داشت مواد غذائي در زمان بحراناقدامات كلي و راھكارھاي تأمین بھ) ب

  

    مواد غذائي مناسب جھت تغذيه بازماندگان بالياي طبیعي) ١

با آگاھي از منابع تأمین مواد غذائي و تأكید بر تأمین نیازھاي غذائي از طريق برقراري جیره غذائي كامل و سالم به تشريح اقدامات   

  . الزم در ھنگام بروز بالياي طبیعي مي پردازيم

بطور كلي اقدامات تأمین مواد غذائي براي بازماندگان حوادث و بالياي طبیعي را با توجه به زمان بروز مي توان به دو مرحله تقسیم 

  :نمود

  :تأمین مواد غذائي براي روزھاي اولیه بحران  )١-١

از دست دادن نزديكان خود ، نداشتن امكانات معمؤال در روزھاي اولیه بروز بالياي طبیعي بازماندگان به دلیل فشارھاي رواني ناشي 

و سرپناه مناسب، عدم آگاھي از محل استقرار تا زمان بازسازي خانه ھاي تخريب شده در اثر بروز باليا و حوادث طبیعي از ايمني 

. شاھدھمیشودضعیفي برخوردار ھستند لذا چنانچه در تغذيه آنھا كمترين آلودگي وجود داشته باشد سريعٔا عوارض مسمومیت م

  : بنابراين در ساعات اولیه بحران مصرف مواد غذائي زير توصیه مي شود

  :محصوالت كنسرو شده )١-١-١

علیرغم دقت و حساسیتي كه در تولید آنھا به . مرغ و تن ماھي   اين محصوالت اعم از كنسروھاي گوشتي ، كنسرو لوبیا ، كنسرو

دقیقه در  ١۵فعالیتھاي میكروبي وجود دارد لذا توصیه مي شود قبل از مصرف بمدت عمل مي آيد باز ھم احتمال آلودگي در اثر 

حرارت جوش قرار گیرد در ھیچ حالت حتي داشتن تاريخ مصرف معتبر استفاده از كنسروھائي كه قوطي آنھا باد كرده ، زنگ زده يا 



             .گرددداراي نشت مي باشند توصیه نمي شود لذا الزم است از مصرف آنھا خودداري 

  :كمپوت انواع میوه ھا ) ٢-١-١           

  . با توجه به اينكه ويتامینھا اغلب از طريق مصرف میوه ھا و سبزيجات تأمین میشود

  . بدلیل شرايط بحران امكان دسترسي به میوه و سبزي استفاده از كمپوت میو ھا مي تواند در تأمین ويتامینھا مفید واقع شود

  :سبزيجات سالمسازي 

پردازيم تا در صورتیكه    علیھذا بدلیل عالقمندي مردم به نحو سالمسازي سبزيجات در ذيل به مراحل سالم سازي سبزيجات مي 

  .امكان استفاده از سبزي سالم وجود داشته باشد ، مورد استفاده قرار گیرد

  :تخم انگل زدائــــي ) الف

  . شستشو دھید تا مواد زائد و گل و الي آن بر طرف شود ابتدا سبزيجات را به خوبي پاك كرده ، -١

قطره مايع ظرفشوئي معمولي به آن اضافه كرده و ظرف را پر از آب  ۵تا  ٣لیتري ريخته به ازاي ھر لیتر  ۵سپس آنرا در يك ظرف  -٢

  .نمائید و قدري بھم بزنید تا تمام سبزي داخل كفاب قرار گیرد

فاب نگھداريد سپس سبزي را با آب سالم شستشو دھید تا تخم انگلھا باقیمانده مايع ظرفشوئي از دقیقه سبزي را در ك ۵مدت  -٣

  . آن جدا شود

  :گنــد زادئي ) ب

. لیتري پر از آب ريخته كامٔال حل نمائید ۵پودر پركلرين را در ظرف ) نصف قاشق چايخوري (براي نابودي باكتريھاي بیماريزا يك گرم  

  . دقیقه در محلول فوق قرار دھید ۵را براي مدت   ل شدهسپس سبزي تخم انگ

  :شستشو) ج

  .سبزي گندزدائي شده را مجددٔا با آب سالم بشوئید تا باقیمانده كلر از آن جدا شود و سپس مصرف نمائید

  :فرآورده ھاي خشك ) ١-١-٣

  ك ، بیسكويت ، كراكر و نان بدلیل عدم دسترسي به نان و ساير فرآورده ھاي آردي تازه استفاده ار نانھاي خش

  . سوخاري در تأمین بخشي از نیازھاي غذائي مفید است 

  :آبمیوه ھاي بسته بندي شده توسط كارخانه ھاي معتبر

استفاده از آبمیوه ھاي بسته بندي شده در تأمین بخشي از ويتامین ھائي كه از طريق مصرف میوه ھاي تازه تأمین میشوند مؤثر 

  . خواھد بود

  شیر استرلیزه و ساير فرآورده ھاي لبني پاستوريزه ) ١-١-۵

شیر استرلیزه به دلیل عدم نیاز به شرايط ويژه نگھداري مي تواند جايگزين مناسبي براي شیرھاي پاستوريزه از قبیل خامه ، پنیر ، 

مي شود ، مورد استفاده قرار  كه به خانوارھا تحويل مي گردد الزم است در مھلتي توسط كارشناسان بھداشت تعیین... ماست و 

  . گیرد

  :خشكبار ) ١-١-۶

توصیه مي گردد اين محصوالت كه در ... برگه میوه ھاي مختلف ، كشمش ، و ...) مغز گردو ، مغز بادام ، مغز پسته و (اعم از مغز ھا 

  . شرايط معمولي ماندگاري طوالني دارند مورد مصرف قرار مي گیرد 

مي شود و پس از تأئید مقامات بھداشتي بین اھالي مناطق   از مواد غذائي كه در زمان بروز بالياي با وجود اينكه بخش اعظمي

آسیب ديده از بالياي طبیعي توزيع مي شود باز ھم رعايت دستورات بھداشتي صادره توسط كارشناسان در كاھش مخاطرات ناشي 

  . بسیار مؤثر مي باشد) ئي اعم از انواع مسمومیت و عفونتھاي غذا(از مصرف مواد غذائي 

  :تأمین مواد غذائي پس از استقرار بالزدگان در اردوگاھھا) ١-٢

لذا . با توجه به وسعت و شدت حادثه ، بازسازيمناطق آسیب ديده از بالياي طبیعي ممكن است چند ماه تا چند سال بطول بیانجامد

  .ات غذائي در منطقه وقوع حادثه بطريق زير امكان پذير استتغذيه حادثه ديدگان از غذاھاي متداول با در نظر گرفتن عاد

  مواد غذائي خشك و غیر فساد پذير ) ١-٢-١

كه داراي ماندگاري طوالني تري نسبت به مواد غذائي فساد پذير ... معمؤال اين مواد غذائي مانند آرد ، شكر ، ماكاروني ، روغن و  

بصورت ھفتگي بین خانوارھاي مستقر در چادرھاي تدارك ديده شده ) خچال ، سرد خانه ي(ھستند بدون نیاز به شرايط ويژه نگھداري 

  . توسط نیروھاي امداد توزيع مي گردد

بنابراين الزم است اھالي مناطق بالزده طبق توصیه ھاي بھداشتي ارائه شده توسط كارشناسان بھداشت با توجه به امكانات طبخ 

غذاي مورد عالقه خود را تھیه ، طبخ و مصرف نمايند و از قرار دادن مواد اولیه مورد ...) یك نیك وچراغھاي خوراك پزي ، گازپ(موجود 

  . استفاده در جاي مرطوب و محل انتشار گرد و خاك خودداري كنند

  :لبني و پروتئیني   فرآورده ھاي) ١-٢-٢

ھي و ديگر مواد غذائي سريع الفساد جھت نگھداري نیاز به با توجه به اينكه اينگونه مواد شامل شیر ، خامه ، اوناع گوشت مرغ ، ما

ويژه نگھداري دارند ، بايستي به صورت روزانه به خانوار ھا تحويل گردد و مصرف كنندگان نیز    يخچال ، سرد خانه ، فريزر و شرايط

  . توصیه ھاي بھداشتي در مصرف اين مواد را مراعات كنند

  

  :میوه و آبمیوه ) ١-٢-٣

ي شود دقت كافي در شستشو و ضد عفوني میوه بعمل آيد و آبمیوه بسته بندي در كارخانه معتبر قبل از انقضاء مھلت توصیه م

    .مصرف مورد استفاده قرار گیرد

  :فراورده ھاي كنسرو شده و شیر استريلیزه) ١-٢-۴

ي مدت طوالني قابل نگھداري مي باشند لیكن به اين مواد بدلیل تمھیدات بعمل آمده در فرآيند تولید در شرايط نگھداريمعمولي برا



ھمچنین شیر . زنگ زده و داراي نشتي توصیه نمي شود ) باد كرده (ھیچ وجه استفاده از قوطي ھاي كنسرو با ظاھر متورم 

    .ماھه بالفاصله پس از باز شدن درب آن مورد مصرف قرار گیرد  ۶استريلیزه با مھلت مصرف 

  

   بحران  د غذائي در شرايطشرايط نگھداري موا) ٢

بايد در شرايطي به دور از رطوبت ، گرد و غبار و خارج از دسترس حشرات ... مواد غذائي مقاوم به فساد از قبیل شكر ، آرد ، برنج و 

ته و در داش)در يخچال و يا فريزر (موتد غذائ فساد پذير نیاز به شرايط نگھداري ويژه . و جوندگان در مدت كوتاه نگھداري شوند

در منطقه وقوع حادثه وجود نداشته باشد الزم ) بروز بالياي طبیعي ( صورتیكه امكان تأمین دستگاھھاي برودتي در شرايط بحران 

است در محل ھايي به دور از محل ايجاد بحران كه شرايط نگھداري مطلوب مواد غذائي فساد پذير وجود دارد نگھداري نموده و به 

  . وزانه بین حادثه ديدگان توريع شودمیزان نیاز مصرف ر

  :فساد مواد غذائي ) ٢-١

  . از مھمترين عوارض نگھداري مواد غذائیدر شرايط نا مطلوب مي توان به فساد مواد غذائي اشاره نمود

ندد به طوريكه زماني كه يك ماده غذائي دچار تغییراتي شود و يا اينكه واكنش ھاي شیمیائي در آن به صورتي به وقوع بپیو: تعريف 

فساد يا توسط عوامل خارجي . ارزش مصرفي آن كامٔال پائین آمده و يا از بین برود در اين صورت چنین ماده غذائي را فاسد مي نامند

  .يا در اثر مواد موجود در خود مئاد غذائي ايجاد مي شود و داراي منشأ فیزيكو شیمیائي بیولوژيك و يا میكروبیولوژيك مي باشد

ده غذائي فاسد آنچنان دچار تغییرات از نظر رنگ ، بو ، مزه و قوام مي شود كه مصرف كنندگان متوجه آنچه شده و از مصرف آن يك ما

ممانعت مي ورزند در صورتیكه در بسیاري از مواد غذائي آلوده مانند گوشت آلوده به سالمونال ھیچ گونه از تغییرات فوق مشاھده 

     .نامید) به معناي واقعي كلمه (ي آلوده و غیر قابل مصرفي را نمي توان فاسد بنابراين ھر غذا. نمي گردد

گرچه در بین مواد . معمؤال وقتي صحبت از فساد يك ماده غذائي به میان مي آيد در وھله نخست فساد میكروبي تداعي مي گردد

یسم ھا يكي از عوامل فساد به شمار آمده و تنھا غذائي فاسد فساد میكروبي در سطح باالئي را تشكیل مي دھد و لي میكروارگان

  .عامل فساد نمي باشند 

مواد غذائي تولید شده در كارخانجات مواد غذائي كه به صورت بسته بندي شده عرضه مي شود عالوه بر رعايت شرايط نگھداري 

  :بايد مشخصات زير را دارا باشد

  آموزش پزشكي  دارا بودن پروانه ساخت از وزارت بھداشت درمان و -١

  تاريخ تولید و انقضاء معتبر  -٢

  شماره سري ساخت -٣

  نام و نشاني كارخانه سانده -۴

  نام محصول  -۵

  مواد تشكیل دھنده محصول  -۶

  

  :اقدامات الزم ھنگام بروز مسمومیتھاي غذائي ) ٣

  . اعمال زير انجام شود مواقعیكه مسمومیت غذائي اتفاق مي افتد و يا مشكوك به مسمومیت غذائي ھستیم بايد 

  . بال فاصله جريان را به اطالع مقامات بھداشتي مسئول رسانیده و يا مسموم را به بیمارستان ويژه مسمومین برسانیم -١

نگاھداري باقیمانده مواد غذائي كه بوسیله فرد يا افراد مسموم مصرف شده است ھرگز اين مواد را نبايد دور ريخت زيرا آزمايشات  -٢

  . زم بر روي آنھا در اغلب موارد راھنماي خوبي براي پزشك و مسئولین مي باشدال

  جمع آوري نمونه ھائي از مواد استفراغ شده و مدفوع بیمار جھت انجام آزمايشات الزم  -٣

پاسخ صحیح مي ھمكاري با پزشك و مقامات مسئول با دادن پاسخ صحیح به سؤاالت آنھا و اطالعات الزم به مقامات مسئول زيرا  -۴

  . تواند راھنماي ارزنده اي براي شناخت علل آلودگي و در نتیجه جلوگیري از آلودگي ھاي بعدي باشد

  ) : ١٩٩١به پیشنھاد سازمان بھداشت جھاني (ده اقدام براي تھیه ومصرف غذاي سالم 

  .غذاھاي سالم فرآيند شده را انتخاب و مصرف كنید -١ 

  غذا را كامٔال بپزيد -٢

  غذاي پخته را سريعٔا بخوريد -٣

  .غذاي پخته را با دقت و به طور صحیح نگھداري كنید -۴

  .غذاي پخته را قبل از مصرف مجدد بطور كامل گرم كنید -۵

  .از تماس غذاي خام با غذاي پخته جدٔا اجتناب كنید  -۶

  .ھنگام شستشوي دستانتان ھمواره از صابون استفاده كنید -٧

  .خانه و مكانھاب عمومي عرضه غذا را ھمیشه تمیز نگه داريدتمامي سطوح آشپز -٨

  .غذا ھا را از دسترس حشرات جوندگان و ساير حیوانات دور نگه داريد -٩

  . ھمواره از آب بھداشتي و سالم استفاده كنید -١٠

   كنترل بھداشتي و شناسائي عالئم فساد در برخي از مواد غذائي) ۴

  :بھداشت گوشت) ۴-١

اورده ھاي گوشتي يك از فساد پذيرترين مواد غذائي است و محیط بسیار مساعدي براي فعالیت میكروب ھا و مخمر ھا گوشت و فر

  . و كپك ھا است لذا گوشت در اثر آلودگي ھاي مختلف ، فاسد و غیر قابل مصرف مي گردد

  :عالئم فساد در گوشت خام  -

  داشتن بوي نا مطبوع  -١

  وشتچسبناكي يا لزجي سطح گ -٢



  تغییر رنگ قرمز به قھوه اي و يا خاكستري  -٣

  كنترل بھداشتي مرغ و طیور) ۴-٢

قبل ار ھر چیز بايد توجه داشته باشیم كه طیور مورد آ زمايش در حالت زنده سر بريده شده اند يا پس از مرگ سر آنھا را جدا نموده 

  . اند در صورتیكه زنده سر بريده باشند

  .گي ھنگام ذبح از خود عكس العمل نشان داده و متورم مي گرددنسوج اطراف محل سربريد

ضمنٔا در طیور . در صورتیكه در طیور مرده اين عكس العمل وجود نداشته و نسوج اطراف متورم نیست و محل برش يكنواخت است

    .زنده در محل سر بريدن لخته ھاي خون مشاھده مي شود كه در طیور مرده اين حالت ديده نمي شود

  :عالئم فساد در مرغ خام  -

  بوي غیر طبیعي  -١

  چسبندگي و لزج بودن سطح بدن  -٢

  تغییر رنگ از صورتي روشن به سفید كم رنگ و يا خاكستري  -٣

  :بھداشت شیر ) ۴-٣

  . شیر خوب و سالم بايد داراي طعم مطبوع ، خوشمزه و كمي شیرين بوده و رنگ آن سفید مايل به زرد باشد

  :بھداشتي تخم مرغ كنترل ) ۴-۴

اگر تخم مرغ سالم وتازه را در ظرف آب معمولي     .شكل طبیعي ومحكم باشد  بايد توجه نمود كه پوسته خارجي پاك و تمیز ، داراي

تخم مرغ سالم داراي سفیده غلیظ وكش دار بوده واليه نازكي كه زرده آن را در برگرفته . غوطه ور كنیم بايد در ته ظرف قرار گیرد

در حالي كه در تخم مرغ كھنه ومراحل پیشرفته فساد ، زرده . كم است وزرده كم وبیش حالت كروي خود را حفظ كرده استمح

معمول ترين روش نگھداري تخم مرغ نكھداري در . به كلي با ھمديگر مخلوط شده وبوي نامطبوع از آن به مشام میرسد  وسفیده

درصد تا چند ماه شرايط مناسبي براي نگھداري آن  ٨٠-٨۵انتي گراد ورطوبت درجه س ١- ٢سرما ورطوبت مناسب است حرارت 

  . ايجاد مي كند

  :كنترل بھداشتي سوسیس و كالباس ) ۵-۴

در مورد كنترل بھداشتي اين مواد بايد دانست رنگ مقطع كالباس وسوسیس سالم قرمز وروشن بوده وبوي مطبوع وخوشايندي دارد 

  . نھا بايد تمام قسمتھا صاف ويك نواخت بوده وفاقد ھر گونه برآمدگي وفرو رفتگي باشندبه ھنگام لمس كردن آ" ضمنا

كارد يا چاقوي تمیزي . درك بوي فساد وگنديدگي در مراحل پیشرفته آسان بوده ولي در ابتداي آن مشكل ونیاز به آزمايش سالم دارد

پس آن را با پارچه تمیزيا وسیله ديگري خشك كردھودر كالباس فرو س. انتخاب كرده وآن را به مدت دو دقیقه در آب جوش قرار دھید

    .در صورت فاسد بودن بوي شديد وگنديدگي احساس خواھد شد. واستشمام كنید   ببريد پس از چند لحظه كارد را بیرون آورده

  :بھداشت مواد غذائي كنسرو شده ) ۶-۴

نیازھاي تغذيه اي بازماندگان مناطق بحران زده مي باشد چنانچه با اصول غذاھاي كنسرو شده از اصلي ترين غذاھاي تأمین كننده 

صحیح عملي تھیه شوند براي مدتھاي طوالني قابل نگھداري ھستند و در اثر مرور زمان ، تنھا ممكن است تغییرات نا چیزي در 

آنھا بشود كه بعضي از اين عوامل اما عوامل زيادي ممكن است موجب فساد و سمیت محتوي . كیفیت خوراكي آنھا ايجاد شود

شناخت اين عالئم براي كلیه . ظاھري ھستند و ھر كس با كمي دقت مي تواند آنھا را تشخیص داده و از مصرف آنھا خودداري نمايد

  .مصرف كنندگان قوطیھاي كنسرو و كمپوت ضروري است

ھر كار بر چسب كاغذي آنرا جدا نمود تا بدنه قوطي و درزھاي براي سناسائي قوطیھا و اطمینان از سالم بودن آنھا الزم است قبل از 

  .بعد آنرا معاينه نمود و در صورت وجود ھر يك از عالئم زير از مصرف آنھا خودداري كرد. آن كامٔال آشكار شود

  در دو طرف قوطي كنسرو )باد كردگي (وجود تورم  -١

  نشت يا بیرون زدگي محتويات قوطي كنسرو -٢

  لعاب داخلي قوطي كنسرو  كنده شدن -٣

  تغییر رنگ محتويات قوطي از حالت طبیعي  -۵

  بوي نا مطبوع و غیر طبیعي محتويات قوطي -۶

  :عالئم فساد در نان 

  بوي كھنگي و مشاھده كپك در سطح نان 

  : عالئم فساد در شیريني

  بوي نامطبوع ، طعم ترشیدگي ، كپك زدگي 

  :عالئم فساد در آبلیمو

  ي ، رسوب بیش از حد ، وجود كپك در سطح آبلیمو رنگ غیر طبیع

  : عالئم فساد در نوشابه ھاي گاز دار 

  رنگ غیر طبیعي ، وجود ذرات معلق در نوشابه ، تغییر طعم 

  :عالئم فساد در كشك مايع 

  بوي تند و زننده ، غلیظ شدن بیش از حد ، تغییر رنگ ، طعم نا مطبوع 

  :عالئم فساد در كره 

  بو ، تند شدن طعم ، پیدايش لكه ھاي رنگي در اثر كپك زدگي  تغییر رنگ و

  :در پنیر   عالئم فساد در

  تغییر رنگ ، بوي تند ، چسبناك يا لزج شدن سطح پنیر در اثر كپك زدگي ، خرد شدن آسان در ھنگام برش 

  :بیسكويت  عالئم فساد در

  ، وجود حشره يا الرو حشره در بیسكويت ) بوي كپك (جذب رطوبت ، تغییر رنگ ، بوي نم ، كپك زدگي سطحي 

  :ترشي و خیار شور   عالئم فساد در



  رنگ غیر طبیعي ، كپك زدگي سطحي ، بوي نا مطبوع ، طعم غیر طبیعي 

  :آجیل   عالئم فساد در

   رنگ غیر طبیعي ، بوي نا مطبوع ، حشره زدگي ، طعم تند و غیر طبیعي ، ظاھر كپك زده

  :غذائي از نظر ظاھري با استفاده از اندامھاي حسي تشخیص فساد مواد    طرز

  :در تشخیص مواد غذائي فاسد از اندامھاي حسي زير استفاده مي كنیم 

  ، توجه به وضعیت ظاھري ماده غذائي ) حس بینائي (  چشم -

  ، براي تشخیص بوي طبیعي ماده غذائي ) حس بويائي (بیني  -

  ، زبري و بافت طبیعي ماده غذائي ، براي تشخیص نرمي ) حس المسه (دست  -

 چون حافظه انسان در اثر سالھا ديدن ، بوئیدن ، و لمس كردن مواد غذائي ، رنگ ، بو و سفت يا نرم بودن آنھا را به ياد دارد از اين رو

  .انسان ، رنگ ، بو و بافت طبیعي مواد غذائي را كه با آنھا سر و كار داشته مي تواند تشخیص بدھد

   

  در تشخیص فساد مواد غذائي ) بوئیدن (ي استفاده از حس بويائي چگونگ

  . خوشبختانه كلیه مواد غذائي سالم فاقد بوي نا مطبوع میباشند 

نظیر بوي . بنابراين داشتن ھر نوع بوي نا مطبوع و غیر طبیعي مي تواند دلیل بر فساد و غیر قابل مصرف بودن ماده غذائي باشد

  ت و ماھي فساد و گنديدگي در گوش

  :در تشخیص فساد مواد غذائي ) لمس كردن انگشتان ( چگونگگي استفاده از حس المسه 

از . تغییر حالت داده و نرم میشوند) در مقايسه با حالت طبیعي و سالم آنھا ( نظر به اينكه اكثر مواد غذائي فاسد و يا در حال فساد 

. مي باشد) انگشتان (استفاده از حس المسه ) يا نزديك به فساد (فاسد  اين رو يكي از روشھاي تشخیص بعضي ااز مواد غذائي

به عنوان مثال ، در تشخیص ماھي فلس دار فاسد ، يكي از راھھاي تشخیص ، فرو بردن انگشت در بدن ماھي است كه در 

  . الت اولیه بر مي گرددصورتیكه فاسد شده باشد اثر فشار انگشت در پوست بدن ماھي باقي مانده و در زمان طوالني به ح

  جھت تشخیص فساد مواد غذائي استفاده نمود ؟) زبان (آيا مي توان از حس چشائي 

بنابراين . با توجه به اينكه در اغلب مواد غذائي فاسد ، با تغییر رنگ ، تغییر بو ، تغییر شكل ، طعم مواد غذائي ھم نامطبوع مي گردد

زيرا بعضي از مواد غذائي . صحیح نمي باشد) چشیدن (ذائي با استفاده از حس چشائي قضاوت در خصوص سالم و يا فساد مواد غ

  . ممكن است داراي سمومي باشند كه با چشیدن مقدار بسیار كمي از آنھا ايجاد مسمومیت مي نمايند) خصوصٔا كنسروھا (فاسد 
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