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تكريس ثقافة اإلستهالك من أجل صيف بدون تسممات غذائية





ماىو التسّمم الغذائي؟ 

غذاء يحتوي على أعداد   بعد تناول
كبيرة من الميكروبات الممرضة أو 
السموم الناتجة عنها أو كالىما معاً 

حالة مرضية التسّمم الغذائي ىو 
خالل فترة زمنية قصيرة مفاجئة



ماىي أعراض  التسّمم الغذائي؟ 

قيء و غثيان 

إسهال

تقلصات في المعدة واألمعاء

وفي بعض حاالت شلل في الجهاز العصبي

ارتفاع حرارة الجسم

http://fr.123rf.com/photo_9062831_a-young-man-is-vomiting-into-a-pail-after-eating-a-bad-corn-dog-and-getting-food-poisoning-isolated-.html


؟مدى سرعة فساد األغذيةما 

الفسادمتوسطة أغذية الفسادبطيئة أغذية أغذية سريعة الفساد



؟ طرق الوقاية من أمراض التسمم الغذائيماىي 

للغذاء اتمحاولة منع وصول الميكروب1.

اتمنع نمو الميكروب2.

اتالقضاء على الميكروب3.

النظافة الصحية وتطبيق قواعد النظافة 

تطبيق طرق حفظ األغذية  

الطهي الجّيد والمالمسة لألغذية  جهةة وأدواتاألتطهير 



تبدأ من مرحلة الشراءطرق الوقاية 
الصحيحة لشراء األغذية ؟  ةقيطر ماىي 

بوشراء األغذية من مصدر موثوق 

المتجولينمن الباعة  واحذر ا



من نظافة المحل قبل الشراء منو، واتأكد

نظافة األرفف واألرضيات



ج قد تم حفظو بطريقة سليمة في المحلو المنتأن من  واتأكد



 Etiquette الوسمالبيانات الموجودة على بطاقة  من  واتأكد

المةالعأو تسمية ال 
MARQUE

        

تاريخ  وتاريخ الصنع 
نهاية الصالحية

عنوان المنتج أو  واسم 
الموضبالمستورد أو  

المحتويات والتركيبة 

اسم المنتوج

الكمية

 وكيفية االستعمال    
شروط الحفظ



قراءة الوســـــــم   



ماىي سلسلة التبريد ؟ 

ىي حفظ المواد الغذائية المبردة ، المبسترة ، المجمدة  في درجة حرارة منخفضة 
تسمح لها باالحتفاظ بجودتها الغذائية و إبقائها سليمة من مكان

صنعها إلى المطبخ 



الموادالتقليص من مدة صالحية
المادة سليمة أن تصبح خطيرة

الذوق وإتالف المظهر 

تسارع تكاثر الجراثيم 

ماىي مخاطر قطع سلسلة التبريد ؟ 
نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الموصى بها تكاثر بعض الجراثيم







يجب حفظ اللحوم الطازجة بعد شرائها في الثالجة؛ ولهذا اجعلها آخر 
.المشتريات مباشرة قبل دخولك المنةل

أن تكون مرنة ولونها زاىياً، وليس لها رائحة، 

الصحيحة لشراء اللحوم ؟  ةقيطر ماىي 

الموضوع في أجهةة التبريد،  والذي يحمل الختم اشتري اللحم 
اللحوم المحفوظة في الثالجة يجب أن يكون سطحها باردا باللمس،





مسبقا المحضر اللحم المفرومتشتري ال 

عند الطلبيفرم بل 



الصحيحة لشراء الدواجن ؟  ةقيطر ماىي 
في أجهةة التبريد والمحفوظة ـبةوظالم، اشتري الدواجن المنةوعة األحشاء  

الحيوانية الفصيلة تسمية 
رقم اعتماد المذبح 

  بظالمو  أو  المذبح عنوان و التجارية التسمية أو اسم  
االستهالك نهاية تاريخ 

بطاقة  الوسم



الصحيحة لشراء السمك ؟  ةقيطر ماىي 

مغطى جيدا بالثلج ن يكون السمك خالل عرضو للبيعأيجب 
صنف حسب النوعية وحسب الحجممو 



ورق الجرائد يحتوي على مواد  
مسببة ألمراض خطيرة من  كميائية

الفشل الكلوي وبينها السرطان 

تجنب شراء السمك في ورق الجرائد



مشتقاتو ؟  والصحيحة لشراء الحليب  ةقيطر ماىي 
مشتقات الحليب من المواد الغذائية سريعة التلف والحليب 

المعروض خارج أجهةة التبريد مشتقاتة وال تشتري الحليب 



الصحيحة لشراء الخبة؟  ةقيطر ماىي 

الخبة المعروض على األرصفة  مجهول المصدر كما أنّو عرضة لجميع أنواع 
(الخ.....غبار, دخان السيارات,جراثيم) التلوثات

يمكنك شراء الخبة من 
عند الخباز أو البقال بشرط 
أن يكون موضوع في مكان 

بونظيف خاص 



المرطبات ؟  والصحيحة لشراء الحلويات  ةقيطر ماىي 
....( البيض، الحليب ، الفواكو) الحتواء ىا على مواد سريعة التلف  نظرا ً 

فهي عرضة للتلوث الميكروبي  

لذا يجب شراءىا من 
المحل الذي يحرص 
على وضعها داخل  

أجهةة التبريد 



المرطبات ؟  والصحيحة لشراء الحلويات  ةقيطر ماىي 
الخاصة بالمناسبات خارج الثالجة (tarte)المرطبات  وأّن إبقاء الحلويات 

لمدة طويلة خاّصة في فصل الصيف يؤدي حتما إلى تسمم جماعي 

حدثت في األفراح و الوالئم الجماعية  2010من التسممات المسجلة سنة  %  60
وزارة التجارة 



منتوج سام
m106

أمان

المرطبات وخطر سوء حفظ الحلويات 

بكتيريا تلوث ب
القولون الغائطية 
Coliformes 

Fécaux
10 m 

نسبة غير ممرضة

ساعتين  2بعد + 3°حفظ جّيد في 

ساعتين درجة حرارة المحيطة2بعد 



الفواكو؟  والصحيحة لشراء الخضر  ةقيطر ماىي 

يجب شراء الكميات المناسبة بحيث يتم 
استهالكها خالل فترة قصيرة فمعظم الخضروات 

. والفواكو تقل جودتها مع طول فترة التخةين



الفواكو؟  والصحيحة لشراء الخضر  ةقيطر ماىي 

يجب أن تكون الفواكو والخضروات 
طازجة مكتملة النمو غير ذابلة أو متغيرة 

. اللون أو الخصائص أو مخدوشة

يجب االىتمام بغسل الخضروات 
والفواكو جيدًا قبل استهالكها طازجة 
وذلك للتخلص على أكبر كمية من 

.الملوثات والمبيدات الحشرية



عندما تقرر أن تأكل في مطعم، أو أن تأخذ وجبة 
جاىةة إلى المنةل، ضع في اعتبارك ثالثة محاور 

:رئيسية
النظافة

المطاعم؟كيف تختار مكان تناول وجبتك في  

 لطهيا
دالتبري



انظر للمكان قبل جلوسك فيو إذا كان غير نظيف فاألفضل أن تغادر  النظافة
.المكان وتتناول طعامك في مكان آخر

المطاعم؟كيف تختار مكان تناول وجبتك في  



، خصوصاً السمك جّيدااحرص دوماً على طلب الوجبات مطهية  :الطهي
  .والنقانق( ىمبرغر)والبيض واللحوم والدواجن واألطعمة المصنعة منها كالـ 

المطاعم؟كيف تختار مكان تناول وجبتك في  



جيب أن تتأكد بأن األطباق الباردة مقدمة لك وهي باردة: التبريد

المطاعم؟كيف تختار مكان تناول وجبتك في  



في المطاعم نقاط سيئة
المكان حول المطعم من الخارج سيئ النظافة وجود نفايات بجانب المطعم 

.الطاوالت غير نظيفة

منظرىم العام سيئ، أظافرىم غير نظيفة، مالبسهم متسخةالطعام  مقدموا

دورات المياه وأماكن غسل األيدي سيئة النظافة 






















