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المة اض تمةااا لتجعت التسما الا او
ه

بق وشترت لتوارت مزعجة ن ألمتاوك لتد تعاولك تاماك
متضح نيما لتد ااه

ا نا داك؟

التسممما الامم او ألو اضمممرات العاتجممة عممد تممام نا ممد ت صمم ععممد
تعمماول المممت والت الملواممةا الجممراايا تسممبت متتمما مماالت التسممما
وه م عممات كة تتبممو لسممبت الطممرل الاا ممة للتتام م م م اض م ا لبممد
الطتممام ممد يتلمموي لالتيرو ممات والطتيليممات أليضمماكا ماممما تب مم
البا تيريمما المصممدر اض ا م للتسممما الا م او ا ولل تمما

عم

م ة

جيدة عليعا مل اء الميبرولات ت ت السيطرةا

ما ه عوارت التسما الا او ؟
ممد تاتلممع التمموارت لمميد تتممت تممتريرة مرتتمماة ليمم لممال رارة
توخممة ألل ما ن م الممرألن مازعممال ن م المتممدة وم ممفال ت م اإلجتتمما
ماممق مموش متمما
ماتبا ات

نم الر يممة ونم لتممد ال مماالت ممد تم تش الم

ية لبيةا

ياتلع اضشااص نيما ليمعفاا تعماول اتما الطتمام الملموي ياتلمع لميد
شمماق ورخممرا أل ممد اضشممااص ممد ال يتممتار أللممداكا وشمماق رخممر ممد
يممرت لتمدةا رتة التتم تتمتار لعموة البا تيريمما ممدل تلموي الطتممام
مية الطتمام المتعاولمة و موة معاعمة التماق تجماا هم ا البا تيريماا

مد ها أل ثر المترضيد للتسما؟
ألش شاق مترت ض يبو ض ية التسما الا او ا ماما لتد اضشااص
أل ثر عرضة :اض تال ال وام

المسعيد وال يد يتااو مد ضتع ن

جفاز المعاعةا
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يع اتجعت التسما الا او ؟
يمبععمما تجعممت أل ثريممة مماالت التسممما الام او عبممر معممدات الطتممام لطممرل
اتيتمممة و م م ي ةا لتجعمممت التسمممما الام م او

التمممزم لفم م ا ال واعمممد:

انظ عل اتانة الطتام
م مما يالمما الطتماما ما لاسم اليمديد تاوممكا ألاعماء

انظ علم اتانمة

م و

ت ضممير الطتمماما م ممتادم نممو ،م ممتعأ

وألتوات مطبايممة اتيتممةا

اتع وع ما أللمواا التمرم لميد خطموات ت ضمير الطتماما تة اضتوات وأللمواا
الترم تجع ن الفواءا

م تظ المت والت الساخعة عل
م بخ المت والت وألل يفا عل

رارة مرتتتة
رارة أل ثر مد  07ترجة م ويةا ال رارة

المرتتتة ت ت متتا ألاواة البا تيرياا وال رارة ليد  07و  07ترجة م وية
تمع امو البا تيريا ماما تسمح لإل اوفا عل مستواهاا
ال يجوز ترك المت والت المطبوخة الت ت توش عل الل وم الدجال السمك
رارة الارنة ض ثر مد اعتيدا

البيد وال ليت ومتت اته ن

م تظ المت والت البارتة عل
لرت الطتام المطبوخ ال ش

رارة معاتضة

ي دم لارتاك

ت

 5ترجات م وية ألو أل ا تعمو

البا تيريا الت تُتسد الطتام عل ه ا ال رارة لبطئ شديدا وعل
 7°ترجة م وية وه
تثليأ الطتام المتب

رارة أل

مد

رارة التجليد يتو ع امو البا تيريا نب لك مد اضنض
مذا

عا ال اريد م تفال ه ن ظر

متب الاطوات اآلمعة الموجوتة عل غال

يوميدا

المت والت ألاعاء ت ضير الطتاما

ععد تعاول الطتام خارل المعزل
عليك التت د مد مستول السالمة والعتانة ن المطتاا ه ا لاإلضانة مل تجعت
الل وم العي ة ألو الاير مطبوخة جيداكا مذا

ا لديك ألتا شك أل الطتام ملوي

ال تت و ه ت ! ال يمبعك م تطتام ألو شا راو ة للبا تيريا الت تسبت التسما
الا او ا م با تاليع الطتام المتبوك لتمرا وارمه يث ال يص مليه أل دا
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