ΤΡΟΦΙΜΑ και ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Τν θαινθαίξη, ιόγσ ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ ηα ηξόθηκα αιινηώλνληαη κε πνιύ
γξήγνξεο ηαρύηεηεο. Γηα ηνλ ιόγν απηό πξέπεη λα είκαζηε πνιύ πξνζεθηηθνί κε ηελ
ζπληήξεζε ησλ ηξνθίκσλ ώζηε λα απνθύγνπκε πξνβιήκαηα κε ηελ πγεία καο .Μεξηθέο
ζπκβνπιέο πνπ κπνξνύκε λα αθνινπζήζνπκε ηόζν ζηελ αγνξά, όζν θαη ζηε δηαηήξεζε
ησλ ηξνθίκσλ είλαη ηα παξαθάησ :
Μελ αγνξάδνπκε ηξόθηκα θαη λεξά εθηεζεηκέλα ζηνλ ήιην.
Μελ αγνξάδνπκε θαηεςπγκέλα ηξόθηκα ή παγσηά κε αιινησκέλε / ζρηζκέλε
ζπζθεπαζία ή αλώκαιν ζρήκα ή ζρεκαηηζκό θξπζηάιισλ. Απηά όια δείρλνπλ όηη
ην ηξόθηκν έρεη απνςπρζεί θαη επαλαθαηαςπρζεί ή έρεη ππνζηεί ιαλζαζκέλνπο
ρεηξηζκνύο ζηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζή ηνπ. Πξνζνρή ζηηο δηαθνπέο ξεύκαηνο.
Οη ρπκνί θαη ηα εκθηαισκέλα λεξά λα θπιάζζνληαη ζε δξνζεξά θαη ζθηεξά κέξε.
Απνθεύγνπκε ηελ αγνξά ή θαηαλάισζε ρπκώλ θαη λεξώλ πνπ είλαη εθηεζεηκέλα
ζηνλ ήιην. Μεηά ην άλνηγκά ηνπο ηα δηαηεξνύκε ζην ςπγείν.
Όζα ηξόθηκα είλαη ςπγείνπ ή θαηάςπμεο θξνληίδνπκε λα ηα αγνξάδνπκε ζην ηέινο
ησλ αγνξώλ καο θαη λα ηα κεηαθέξνπκε όζν πην γξήγνξα γίλεηαη ζην ςπγείν ηνπ
ζπηηηνύ καο.
Πξνζέρνπκε ε ζεξκνθξαζία ηνπ ςπγείνπ λα είλαη θαηώηεξε ησλ 7°C θαη ηεο
θαηάςπμεο ησλ -18° C θαη ειέγρνπκε ηελ ζεξκνθξαζία κε ζεξκόκεηξν εληόο
ςπγείνπ (ππάξρνπλ ηέηνηα ζεξκόκεηξα ζηελ αγνξά).
Μελ παξαθνξηώλνπκε ην ςπγείν καο.
Μελ αλνηγνθιείλνπκε ζπρλά ην ςπγείν θαη λα απνθεύγνπκε ηελ ηνπνζέηεζε
επαιινίσησλ ηξνθίκσλ ζηελ πόξηα ηνπ ςπγείνπ (επεηδή αλνηγνθιείλνληαο
αλεβαίλεη επθνιόηεξα ε ζεξκνθξαζία ηεο πόξηαο).
Απνθεύγνπκε ηηο επηκνιύλζεηο από ηελ επαθή καγεηξεκέλσλ ηξνθίκσλ κε σκά θαη
θξνληίδνπκε λα κελ ζηάδνπλ πγξά από ηα ηξόθηκα από ην επάλσ ξάθη ηνπ
ςπγείνπ ζε ηξόθηκα θάησ, βάδνληαο ηα πξώηα ζε βαζείο δίζθνπο ή δνρεία.
Τεξνύκε ζρνιαζηηθά ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο.
Απνςύρνπκε ηα θαηεςπγκέλα ηξόθηκα ζηελ ζπληήξεζε ηνπ ςπγείνπ θαη όρη ζε
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ πνπ ην θαινθαίξη θζάλεη θαη ζηνπο 40°C. Εάλ βηαδόκαζηε
αο ρξεζηκνπνηήζνπκε κηθξόηεξεο πνζόηεηεο ή ηνλ θνύξλν κηθξνθπκάησλ.
Πξνζέρνπκε λα έρνπλ απνςπρζεί θαιά (ηδίσο ηα κεγάια θνκκάηηα θξέαηνο) ώζηε
λα κπνξέζνπλ λα ςεζνύλ θαη θαιά θαη λα είλαη αζθαιή. Αλ ζην θέληξν ελόο
θαηεςπγκέλνπ ηξνθίκνπ (π.ρ. θνηόπνπινπ) παξακείλεη πάγνο, απηό δελ ζα
κπνξέζεη λα ςεζεί θαιά, θαη εάλ ππάξρεη θάπνην παζνγόλν (π.ρ.Salmonella) ζα ηνπ
δνζεί ε επθαηξία λα πνιιαπιαζηαζζεί θαη λα πξνθαιέζεη ηξνθηθή δειεηεξίαζε.
Μελ επαλαθαηαςύρνπκε πνηέ ηξόθηκα πνπ απνςύμακε.
Ειέγρνπκε πάληα ην θαιό θαη νκνηόκνξθν ςήζηκν.
Πξνηηκνύκε ηε κεξηδνπνίεζε ησλ ηξνθίκσλ καο, ώζηε λα δηεπθνιύλνπκε ηελ
απόςπμε ησλ θαηεςπγκέλσλ θαη ηελ νξζή ρξήζε ησλ ηξνθίκσλ ζηελ ςύμε.
Αλαζεξκαίλνπκε κόλν 1 θνξά ηα θαγεηά καο θαη ε αλαζέξκαλζε πξέπεη λα θζάλεη
πάλσ από 70°C, ώζηε λα κελ είλαη πνηέ απιό δέζηακα (ζεξκνθξαζίεο γύξσ ζηνπο
40°C όρη κόλνλ δελ ζθνηώλνπλ ηα κηθξόβηα, αιιά είλαη νη επλντθόηεξεο
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ζεξκνθξαζίεο γηα λα πνιιαπιαζηαζζνύλ ηα πεξηζζόηεξα παζνγόλα κηθξόβηα πνπ
καο απεηινύλ ) .
Η δηαηήξεζε ησλ ηξνθίκσλ ζην ςπγείν είλαη ε αζθαιέζηεξε επηινγή καο γηα λα
εκπνδίζνπκε ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ κηθξνβίσλ θαη ην θαιό
καγείξεκα είλαη ε κεγαιύηεξε επθαηξία καο λα ζθνηώζνπκε ηα παζνγόλα πνπ
πηζαλόλ λα ππάξρνπλ ζηα ηξόθηκα.
Φπιάκε ζην ςπγείν όζν πην γξήγνξα γίλεηαη ηα ηξόθηκα πνπ παξαζθεπάζακε θαη
ζα θαηαλαιώζνπκε αξγόηεξα θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ηα αθήλνπκε ζε
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα πεξηζζόηεξν από 2 ώξεο.
Δελ αθήλνπκε ζνύπεο ή κεγάιεο πνζόηεηεο ηξνθίκσλ λα θξπώζνπλ ζε
ζεξκνθξαζίεο δσκαηίνπ. Πξνηηκνύκε ην ςπγείν θαη ην ρσξηζκό ζε κηθξόηεξεο
πνζόηεηεο .
Πξνζέρνπκε ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξνθίκνπ θαη ηηο εκεξνκελίεο
ιήμεο ηνπ.
Πξνζέρνπκε ηδηαίηεξα ηα επαιινίσηα ηξόθηκα (θξέαηα κηζνςεκέλα ή κε ζάιηζεο,
γάια, αβγά, ξύδη αιιαληηθά,) θαη όζα δελ καγεηξεύνληαη (ζάληνπηηο, ζαιάηεο κε
ζνο, καθαξνλάδεο θαη γιπθά όπνπ πξνζηίζεηαη αβγό κε ειάρηζηε ζεξκηθή
επεμεξγαζία,) θ.α.
Όηαλ αλνίγνπκε ρπκνύο ή θνλζέξβεο λα ηα δηαηεξνύκε κεηά ζην ςπγείν θαη λα ηα
θαηαλαιώλνπκε ζε 3 κέξεο ηνπο ρπκνύο θαη ζε 7 πεξίπνπ ηηο θνλζέξβεο
Απνιακβάλνπκε κε αζθάιεηα θαη θαιή παξέα ην θαινθαίξη θαη ηα ειιεληθά
πξντόληα.
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