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) ساٌّواي عالئن ًٍطاًِ ّاي هَاد غزايي ًاهشغَب ٍفاسذ

 فشٍضٌذگاى ٍهصشف مٌٌذگاى(

 هشغ            پٌيش                   هاّي               دس گَضت

 مٌسشٍّا                      مالباس ،سَسيس    مشُ        

 هَادغزايي هٌجوذغزاي باقيواًذُ                      

              

 غالت           

 

 ًطاًِ ّاي فساد ٍغيش قابل هصشف بَدى

 هَاد غزائي باقيواًذُ

چَى هعوَال دس خاًَادُ ّا ٍ سستَساًْا پس اص صشف غزا هقذاسي 

اص آًْا باقي هي هاًذ مِ دسيخچال قشاس دادُ هي ضَد تا بعذ هصشف 

سا مِ چٌذ سٍصي دس يخچال  گشدد اص ايي سٍ دس صَستي مِ غزايي

هاًذُ است يني اص ًطاًِ ّاي صيش سا داضتِ باضذ غيش قابل 

 هصشف هي باضذ.

 تغييش سًگ.1

 ٍجَد لنِ.2

       مپل صدگي.3

 



 

 

ٍ يا اص (فساد دس گَضت گاٍ ،ابتذا اص سطح گَضت ضشٍع هي ضَد 1

 دسٍى )هحل اتصال استخَاى بِ گَضت(؟

 جَاب :

دس گَضت گاٍ فساد هعوَالً اص سطح ضشٍع هي ضَد ٍلي بعذ ،اص طشف دسٍى  )هحل 

 اتصال استخَاى بِ گَضت(بِ طشف سطح گَ.ضت هٌتقل هي ضَد.

  ( بشاي تطخيص قطعي فساد دس گَضت گاٍ چِ بايذ مشد؟2

هي بشين ٍ بعذ ًَك آًشا بَ هي مٌين ، اگش  يل چاقَي ًَك تيض سا داخل گَضت فشٍ

 بَي غيش طبيعي داضت فاسذ است.

 ( ًطاًِ ّاي گَضت سالن چيست؟ 3

 جَاب:

 سفت بَدى گَضت.1

 گشدد. اگش گَضت سا بادست خَد فطاس دّين بالفاصلِ بِ حالت اٍل بشهي.2

 سًگ گَضت تغييش ًٌوَدُ باضذ..3

 

 : عالئن فاسذ ٍ غيش قابل هصشف بَدى هَاد غزايي مٌسشٍي

 عالئن غيش قابل هصشف بَدى قبل اص باص مشدى قَطي  مٌسشٍ -الف

 بادمشدگي يل يا دٍ طشف )باال ٍ پاييي(مٌسشٍّا.1

 ّاي مٌاسي  فشٍ سفتگي دسص.2

  ًطت هَاد غزايي بِ بيشٍى قَطي.3

 عالئن غيش قابل هصشف بَدى پس اص باص مشدى قَطي  مٌسشٍ -ب

                             داضتي بَي بذ.1

 
 صدگي عويق دس داخل قَطي مٌسشٍصًگ .2

 مپل دس سٍي هَاد غزائي.3

 مف سٍي هَاد غزائي.4

 ضيشي ضذى مٌسشٍ آب هيَُ ّا .5

)*( دسص )قَطي مٌسشٍ ( : هحل اتصال دٍ لبِ قَطي مِ بايستي غيش قابل 

 .ًفَر بِ هينشٍب ، َّا ٍ گاصّاي ديگش باضذ



 

 

 گَضت خام سا دس يخچال دس چِ دهايي بايستي ًگْذاسي ًوَد؟ ( 4

 (  -2دسجِ ساًتي گشاد صيش صفش ) 2دس دهاي 

 عالئن ٍ ًطاًِ ّاي هشغ فاسذ:

 چسبٌذگي ٍ بَي بذ دس اًذاهْاي صيش .1

 الف. دس صيش بالْا

 ب. دس هحل اتصال پا بِ بذى

 ج. دس سطح بااليي دم 

 . چطواى گَد سفتِ 2

 َك بالْا . تيشُ بَدى 3ً

  . ضل ٍ ٍل بَدى گَضت4

 

 

 هَادغزايي هٌجوذ

اگش هَاد غزايي هٌجوذ دس خاسج يخچال ًگْذاسي ضَد فاسذ هي ضَد. فساد دس 

 هَاد غزائي دس اثش سضذ هينشٍب ّا دس هَاد غزائي حاصل هي ضَد.

 سٍش هصشف هَاد غزائي هٌجوذ

هَاد غزائي هٌجوذ سا قبل اص هصشف بايستي اص اًجواد خاسج ًوَد ٍ بشاي خاسج 

مشدى هَاد غزائي اص اًجواد آى هَاد غزائي سا بايستي اص فشيضس خاسج ٍ دسيخچال 

 قشاس داد تا اص اًجواد خاسج گشدد. 

 سٍش هصشف سبضيجات هٌجوذ 

عذ هصشف گشدد سبضيجات هٌجوذ سا بايستي قبل اص هصشف ، ماهالً پختِ ٍ ب

 )سبضيجات خام هٌجوذ داساي هينشٍب است(

 .: بايستي دقت ًوَد مِ سبضيجات سا ًبايستي صياد حشاست داد 1تَجِ 

 حشاست تا حذ ّفتاد ٍ چْاس دسجِ ساًتيگشاد )ماهالً داغ ضذى( مافي است.

غيش  : بطَس ملي اص هصشف هَاد غزائي ًشم ٍ ٍاسفتِ ٍ داساي سًگ2تَجِ 

 خَدداسي ًوَد.طبيعي 



 

 

 عالئن ًٍطاًِ ّاي هاّي فاسذ :

 

 بَي بذ داسد.1

 )بٌا گَش( بشًگ خامستشي ٍ يا هايل بِ سًگ سبض است. آبطص.2

 چطواى گَد سفتِ ٍتيشُ.3

 گَضت هاّي اص استخَاى صٍد جذا ضَد..4

 خَد سا دس گَضت هاّي فشٍ بشين اثش فشٍسفتگي هي هاًذ. اگش اًگطت.5

 گَضت آى ًشم ٍ فلس ّا خطل ٍ مذس هي باضذ..6

 قابل هصشف  عالائن ًٍطاًِ ّاي مالباس ٍ سَسيس فاسذ يا غيشع     

 سًگ پضيذگي  .1

 ًشم ضذگي.2

 هشطَب ٍ ًوٌاك بَدى.3

 ضل ٍ ٍل بَدى.4

 . مپل صدگي6لضج )چسبٌذُ( بَدى آى    .5

رست ٍ...( ًاهشغَب ٍ  –بشًج  -جَ –ًطاًِ ّاي غالت)گٌذم 

 غيش قابل هصشف

 ٍجَد حطشات دسداخل آًْا.1

 ٍجَد مپل .2

 بَي مپل صدگي .3

 قلٌبِ دس هي آيذ.بِ صَست  مِ ْا بِ ّنآًچسبٌذُ ضذى .4

هقذاسي اص آى سا دس  بشاي تطخيص ٍجَد حطشات دس اًَاع غالت      1تَجِ  

يل صفحِ ماغز قَّْاي سًگ پخص ٍ پْي هي ًوائن اگش حطشُ ٍ يا مشم دس 

 آًْا ٍجَد داضتِ باضذ خَب ديذُ هي ضَد.

اگش حطشُ دس غالت ديذُ ضَد آى هَاد فاسذ ٍ غيش قابل هصشف      2تَجِ 

 بَدُ ٍ بايستي دٍس سيختِ ضَد.

بشاي اًساى بيواسيضا ًيست هصشف حطشات هَجَد دس غالت      3تَجِ 

)دس حال حاضش بْتش است غالت دس ظشٍف دس بستِ ،  ٍلي چٌذش آٍس است.

با  بذٍى هٌفز جْت ٍسٍد َّا ًگْذاسي ضَد تا اصحطشات هحافظت گشدد. ٍ

 ضشايط اقتصادي دًيا بعذ اص پاك مشدى حطشات هصشف گشدد.(



 

 

 

 عالئن ًٍطاًِ ّاي پٌيش فاسذ يا غيش قابل هصشف 

 

 ٍجَد ّش ًَع حطشُ ٍ هَادخاسجي.1

 مپل )غيش اص پٌيش ّاي مپل داس مِ عوذاً بِ آًْا مپل اضافِ هي مٌٌذ(.2

پٌيش غيش پاستَسيضُ         بشاي سالن ضذى پٌيش غيش پاستَسيضُ )هحلي .3

+ دسجِ 2سٍص )دٍ هاُ( دس يخچال  60( مِ اص ضيش خام تْيِ هي مٌٌذ اگش 

 ساًتي گشاد باالي صفش قشاس دّين آلَدگي آى بشطشف هي ضَد.   

                      عالئن ٍ ًطاًِ ّاي مشُ فاسذ:

 
 ،تٌذي داسد. هضُ هاّي ،مٌْگي.1

 بَي بذ.2

 پاستَسيضُ تْيِ ضذُ باضذ. دس صَستينِ اص ضيش غيش.3

 عالئن ٍ ًطاًِ ّاي عوَهي اًَاع گَضت ّاي فاسذ 

 

 بَي گٌذيذگي.1

 بَي تشضيذگي   .2

دس تواس دست با گَضت فاسذ لضجي )چسبٌذگي ( احساس هي .3

 ضَد

 عالئن ٍ ًطاًِ ّاي اختصاصي گَضت گاٍ ،گَسالِ ٍ بشُ ًاهشغَب 

 ًشم بَدى گَضت .1

 تيشُ سًگ بَدى آى   .2

 چشبي آى ًشم ٍ صسد است  .3


