फलफू ल तथा साग-स�ीको जतन
खेती-उ�नीको �ल अथवा फसल उठाइसके प�छ ग�रने भ�ारन र पकाउने/प��ने बेलामा प�न हा�नकारक बे�े�रयाको कारण सागस�ी र
फलफू लमा खराबी आउनसक्छ । �न� त�रका अपनाएर स�ी र फलफू लमा �ने खराबी र �सबाट फै �लने रोगह�बाट जोगाउन/जो�गन सिक�छ ।
•

चोटपटक नलागेको वा नकु हेको साग-स�ी, फलफू ल मात्र �लनुहोस् ।

•

टुसाउने व�ु वा �ाउको ख�रद गदार् �सफा�रशप्रा� स्रोतबाट मात्र �लनुपदर्छ ।

•

साग-स�ी र खलफू ललाई कु नै प�न काँचो पदाथर्भ�ा मा�थबाट भ�ारन गनुर्होस् ।

•

गोबी, रायो तथा प�ाज� अ� सागह�, कािटएको खरबूजा, काटेको टमाटर आिदज�ा खाद्यपदाथर्लाई सुर�ा�व�ध अ�गर्त 41°F
अथवा कम तापक्रममा रा�ुपदर्छ ।

•

काँचो पदाथर् (मासु, खुकुरा, समुद्रीखाद्य), खान तयार व�ु रा�खएको �ान तथा भाँडा-वतर्नह� प्रयोग गनर्भ�ा पिहले राम्रोसँ ग धुनु,
ओभाउनु पदर्छ ।
o यिद स�व छ भने मासु, खुकुरा, समुद्रीखाद्य चाना/टुक्र्याउने च�पङ बोडर् अलग अलग प्रयोग गनुर्होस् ।

o यिद स�व छै न भने, खान तयार व�ुलाई पिहले काट्नुहोस् र तापक्रममा पकाएर खाने व�ुलाई प�छ काट्नुहोस् ।

साग-स�ीको तयारीको सुर��त त�रका
•

राम्रोसँ ग हात धुनुहोस् ।

•

ब�े पानी वा धारामा खाद्यव�ुलाई धुनुहोस् ।
o सागस�ी धुँदा साबुन, िडटरजे� अथवा कु नै प�न सफाइमा प्रयोग ग�रने के �मकल प्रयोग गनुर् �ँ दैन ।

•

चाम्रो फलफू ल, खरबूजो, काँक्रो आिद खाद्यलाई ताछ् ता वा चाना पादार् सफा औजारको प्रयोग गनुर्होस् ।

•

धोइसके प�छ खाद्यव�ुबाट �ा�े�रया हटाउन ओभानो टावल अथवा पेपर टावलले पुछ्नुहोस् !

•

झोला वा पोकामा रा�खएका धेरै खाद्यव�ु पिहले नै चाना पारी धोइपखाल� खानलाई तयारी अव�ामा रा�खएका ��छन् । य�ो
अव�ामा खोलको बािहरबाट ले �खएको ��छ, खानेबेला थप धुन आव�क छै न ।

•

पिहले नै धोइएको वा खानलाई तयार व�ु तपा�ले फे �र धुन ला�ुभएको छ भने फोहोर �ान वा वतर्नमा नरा� �न�य गनुर्होस् । यसो
गदार् खाद्यव�ु �ब�ग्रनबाट जो�ग�छ ।

•

खाद्य धोइसके प�छ कमर्चारी वा कतार्ले खानलाई तयार भएको व�ुमा हातले छु नबाट जो�गनका ला�ग प�ा अथवा हात छे �े कु नै प�न
सुर�ाकवचको प्रयोग गनुर् ज�री छ ।

का�टएको ताजा खाद्यव�ुलाई उपयोग गन� �नद��शक
तापक्रम �नय�ण तथा भ�ारन
फलफू ल, साग-स�ी तथा कािटएका ताजा व�ुह� (�� पोषक त�, औषधीय वन��त तथा ग�ँ को टुसा आिद) �लँदा �च�सिकने अथवा
�सफा�रशप्रा� �व�सनीय स्रोतबाट मात्र �लनुपदर्छ ।
•

ह�रयो सागपात, टमाटर वा खरबुजज�ा चीजह� 41°F भ�ा कम तापक्रममा रा�ुपदर्छ ।

•

खाद्यव�ुको नाम र पकाइएको �म�तसमेत उ�े ख गरी �ववरण टाँसेर रा�ुहोस् । सातिदनस� उपयोग नभएमा �ो फा�नुहोस् ।

•

भ�ारन गन� उपकरण प�न सफा र �व��त �नुपदर्छ ।

•

भ�ारन उपकरणको मु�नबाट रहने क�े�र र �ाच �ान प�न सफा रा�ु ज�री ��छ ।

•

रेिफ्र�जरेटरमा तापक्रम सही भए नभएको �नधो गनर् तापक्रम सूचक य�को जडान गनुर् र �न��पमा थमर्�मटरले �सको जाँच ग�ररहनु
पदर्छ ।

•

�म�त गु�ज्रएका, तापक्रम स�ुलन नभएका, रंग �ब�ग्रएका सबै खानेकुराह� फा�नुहोस् ।

•

त�ाल खान तयार व�ुबाट थप ओसार-पसार गनुर्पन� खाद्यसामग्री अलग छु ट्याउनुहोस् ।

•

एउटा भाँडोबाट अक�मा चु�ने भयो भने सबै खाद्य �ब�ग्रने स�ावनालाई �ान िदनुहोस् ।

•

कु लरबाट अवत�रत �ने वा� र �सबाट पैदा �ने पानीले खाना वा खाना रा�े सामग्रीलाई नछु ने कु रा प�न �न��त गनुर्पदर्छ ।

•

हरेक खाद्यव�ु भुइँभ�ा छ इ�मा�थ, �भ�ो भ�ा पर अ�न �स�लङभ�ा तल रा�खनुपदर्छ ।

•

खाद्यभ�ारनमा फोहोर लागेका भाँडा-वतर्न वा अ� उपयोगी सामग्रीको प्रयोग नगनुर्होला ।

पकाउनु, चलाउनु र प्रद�शत गराउनु
कािटएको ताजा सागपात वा तरकारी पकाउने क्रममा �ा�े�रया अथवा मानवज� रोगाणुको सं क्रमणबाट जोगाउन धेरै हो�शयारी अपनाउनु ज�री
छ । य�ो हो�शयारी�भत्र हात धुने, खानेकुरा रा�े �ान र वतर्नह�को सफाइ र �ो सामग्री रा�े �ानको तापक्रमको सु�न��तता ज�ा �वषयह�
पदर्छन् तथा�प, ��तमात्र सुर�ाको सी�मतता भने होइन ।
•

कािटएको ताजा खाद्य पकाउने �ान, चलाउने वा रा�े वतर्नह� पिहले नै �न��त गरी तोिकएको �नुपदर्छ ।

•

खानेकुरा पकाउने �ानमा िक�ी, �झ�ी आवरण, अ�त�र� खाद्य रा�े भाँडो, छो�े ढकनी आिद चीजह� भौ�तक, रासाय�नक वा
जै�वक अशु�द्धबाट जोगाएर रा�खनुपदर्छ ।

•

तापक्रमबाट �ब�ग्रने जो�खमपूणर्-सं वेदनशील खाद्यव�ुलाई सुर��त रा� �तनलाई कोठा�भत्रको तापक्रममा चलाउने र �व�ापन गन�
समयता�लका �नधार्रण ग�रनुपदर्छ ।

•

खाना पोको पान� साधनह� सफा र खाद्यसमग्रीको अनुकूल �नुपदर्छ ।

•

काँचो फलफू ल तथा तरकारीलाई पानी म�ाले धुनुपदर्छ तािक �समा रहेको माटो र अ� फोहोर पखा�लयोस् ।

•

खाना पोको पान� खोलमा रा��य� , रा��रीय तथा �ानीय तहको �नयमावल�ले �सफा�रश गरे अनु�प �स्षट जानकारी दशार्उन स�े
�नुपदर्छ जसमा उपयु� भ�ारन त ��स��ी पयार्� �ववरणसमेत उ�े ख भएको �नुपन�छ ।

•

फलफू ल र तरकारीज� व�ुको �व�ापन गन� कमर्चारीह�ले आफ्नो ���गत सरसफाइमा �ान िदनुपदर्छ ।

•

तयार खाद्यव�ुमा खाल� हातले नछु नुहोस् ।

•

फोहोरबाट जोगाउनलाई हरेक खाद्य चलाउँ दा एकपटकमात्र प्रयोग �ने प�ा लगाउनुहोस् ।

•

राम्रोसँ ग हात धुने अ�ास अ�नवायर् छ ।

